
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

 

 

 

 

САБАТ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА 

 

 

УДК 378.14.015.62 

  

 

 

 

ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ  

АНГЛОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

В УСНОМУ ДВОСТОРОННЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

 

 

 

 

 
Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) 

 

 

 

 

 

Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2021 

  



 

Дисертацією є рукопис. 

Роботу виконано на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів 

Львівського національного університету імені Івана Франка, Міністерство 

освіти і науки України. 

 

 

Науковий керівник:  доктор педагогічних наук, професор  

МОРСЬКА Лілія Іванівна,  

Львівський національний університет 

імені Івана Франка, професор кафедри 

іноземних мов для природничих 

факультетів  
 

 

Офіційні опоненти:  

 

 
доктор педагогічних наук, професор  

ЧЕРНИШ Валентина Василівна,  

Київський національний лінгвістичний 

університет, завідувач кафедри методики  

викладання іноземних мов й 

інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

 

 кандидат педагогічних наук  

ГУРЄЄВА Людмила Вікторівна, 
Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», доцент 

кафедри англійської мови технічного 

спрямування №1 

 

Захист відбудеться 23 квітня 2021 р. о 1500 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 26.001.49 в Інституті філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, 

бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 134. 

 

Із дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12. 

 

 

Автореферат розіслано «____» ____________ 2021 р. 

 

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради                                                    О. В. Лазер-Паньків 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність дослідження. Євроінтеграційні тенденції розвитку нашої 

держави, вихід на світовий рівень у забезпеченні конкурентоспроможності 

українських фахівців, активізація мобільності в економіці, політиці, науці 

зумовлюють пошук у системі освіти нових підходів в іншомовній підготовці 

випускників університетів, зокрема, студентів перекладацького відділення. 

Сьогодні суспільству потрібні кваліфіковані перекладачі, здатні забезпечити 

процес інтеграції з європейською спільнотою в культурній, політичній та 

економічній співпраці, такі, що володіють рисами самостійної, внутрішньо 

мобільної особистості, високим рівнем професійної компетентності.  

Професійна діяльність перекладачів, зокрема тих, що здійснюють усний 

переклад (послідовний чи синхронний), вимагає належного рівня 

сформованості усіх компонентів професійної компетентності, серед яких 

провідне місце науковці і практики відводять стратегічному (Д. Келлі 

(D. Kelly), Д. Кіралі (D. Kiraly), В. Коллер (W. Koller), В. Льоршер  

(W. Lörscher), Л. Черноватий, Ґ. Шрів (G. Shreve), група науковців PACTE 

(PACTE Group)), виокремлюючи його в субкомпетентність (Л. Черноватий – 

надкомпетенцію), що володіє специфічними рисами, виконує спеціально 

окреслені функції і має вагоме значення у загальному обсязі професійного 

успіху. 

Вимоги до професійної підготовки майбутніх перекладачів визначені 

нормативно-правовими документами (як вітчизняними – Стандарт СТТУ АПУ 

001-2000 «Кваліфікація і сертифікація перекладачів. Загальні вимоги» та 

Стандарт СТТУ АПУ 002-2000 «Послуги з письмового та усного перекладу. 

Загальні правила і вимоги до надання послуг», 2008, так і зарубіжними (PACTE, 

2000), у яких чітко визначена необхідність володіння фахівцями відповідними 

до професійної мети перекладацькими і комунікативними стратегіями).  

Дослідження перекладацької діяльності тривають уже понад тридцять 

років (Ф. Алвес (F. Alves), І. Алєксєєва, С. Гьопферіх (S. Göpferich), В. Карабан, 

Д. Кіралі (D. Kiraly), В. Комісаров, І. Корунець, Л. Латишев, В. Льоршер 

(W. Lörscher), Ю. Найда (E. Nida), А. Нойберт (A. Neubert), П. Ньюмарк 

(P. Newmark), Г. Хьоніг (H. Hönig), Л. Черноватий, Е. Честермен 

(A. Chesterman), О. Швейцер), однак віднедавна спостерігається нова хвиля 

суспільної зацікавленості до професії перекладача, пов’язана з інтенсивними 

мультилінгвальними процесами. Зокрема, це стосується професійної (фахової) 

компетентності перекладача (Р. Белл (R. Bell), Н. Гавриленко, 

О. Гребенщикова, С. Гьопферіх (S. Göpferich), Н. Зінукова, Д. Келлі (D. Kelly), 

В. Коллер (W. Koller), Н. Комісарова, А. Ольховська, Е. Пім (A. Pym), 

О. Попова, І. Сімкова, Г. Хьоніг (H. Hönig), Л. Черноватий, Ґ. Шрів (G. Shreve)), 

а також стратегічної складової у професійній компетентності перекладача, де, 

залежно від підходу, якого дотримувалися вчені у баченні структури останньої, 

або залежно від типу перекладу (І. Сімкова – підготовка перекладача для 

здійснення усного перекладу та ін.) чи сфери його застосування  

(Н. Гавриленко – підготовка перекладачів для технічної сфери, Н. Зінукова – 



2 

для економічної сфери тощо), де передбачається використання стратегічної 

компетентності, вчені відводили їй певне місце і значення у загальній 

результативності перекладацького процесу. Починаючи від когнітивної 

парадигми, коли науковці прагнули глибше зрозуміти сутність когнітивних 

процесів, притаманних професійній діяльності перекладача, перекладацькі 

стратегії вбачалися у розвитку можливостей пам’яті, уваги, швидкості обробки 

вхідної інформації перекладачем, що саме й повинно було вирізняти його від 

білінгва чи перекладача-початківця. З точки зору емпірично-

експериментального підходу (Г. Хьоніг (H. Hönig), С. Гьопферіх (S. Göpferich)), 

стратегічна підготовка разом із мотивацією слугує своєрідною передумовою 

для формування й розвитку інших компонентів професійної компетентності 

перекладача – власне перекладацької компетентності, технологічної, 

комунікативної та інших складових. Схожу позицію – відведення стратегічному 

компоненту провідної ролі у складі професійної компетентності – можна 

помітити у прихильників дидактичного підходу (Д. Келлі (D. Kelly)). Однак 

слід зазначити, що у науковій літературі існує точка зору про периферійне 

значення стратегічної складової у результативності професійної компетентності 

(до прикладу, представники експертно-системного підходу – Р. Белл (R. Bell)). 

Отже, можемо зробити висновок, що в зарубіжному науковому пошуку до 

сьогодні не знайдено загальноприйнятого бачення сутності й ролі стратегічної 

компетентності в успішності професійної діяльності перекладача, відсутня 

одностайність думок щодо її структурно-змістового наповнення; бракує також 

спільності у трактуванні специфіки стратегічної компетентності, необхідної 

перекладачам у здійсненні різних видів перекладу.  

Дослідженням стратегічних аспектів у професійній підготовці 

перекладачів займалася низка вітчизняних науковців, однак такі публікації є 

нечисленними. Зокрема, вивченню специфіки формування стратегічного 

компоненту професійної компетентності в письмовому перекладі присвячено 

роботу О. Михайленко. Окремі аспекти стратегічної компетентності як 

структурного компоненту фахової компетентності усного перекладача 

вивчалися у наукових розвідках Н.  Зінукової; у той же час О. Світлична 

зосереджує свою дослідницьку увагу на підготовці фахівця до здійснення 

усного послідовного перекладу. До проблеми навчання усного перекладу й 

професійної підготовки майбутніх перекладачів до його здійснення (у тому 

числі й питань використання стратегій) звертається у своїх наукових працях  

В. Стрілець. Стратегії застосування відповідних перекладацьких прийомів із 

наголосом на термінологічному аспекті були предметом дослідження наукової 

роботи Л. Гурєєвої. У дисертаційному дослідженні І. Сімкової наголошується 

вагомість стратегічної компетентності для ефективної професійної діяльності 

майбутніх перекладачів, однак авторка зазначеної роботи концентрує свою 

увагу в основному на загальнопедагогічних аспектах професійної підготовки 

перекладача загалом, і стратегічної компетентності зокрема.  

Більш чисельними є наукові розробки, спрямовані на дослідження 

стратегічного компоненту у структурі іншомовної комунікативної компетентності 

як філологів, так і фахівців нефілологічного спрямування (роботи М. Заболотної, 
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О. Задорожної, А. Медведчук, Л. Морської, О. Цепкало, В. Черниш та ін.), однак 

вони не враховують специфіку стратегічної компетентності користувача іноземної 

мови у галузі перекладу, що суттєво відрізняється від загальнолінгвістичного 

аспекту стратегічності іншомовного мовлення.  

Таким чином, можна стверджувати, що попри певну увагу науковців до 

проблеми формування стратегічної компетентності перекладача, у методиці 

навчання іноземних мов відсутня комплексна наукова праця, предметом 

дослідження якої був би процес формування англомовної стратегічної 

компетентності у майбутніх перекладачів, що здійснюють усний двосторонній 

переклад. 

У зв’язку зі сказаним вище, актуальність дисертації зумовлена: 

1) реальними вимогами до професійної підготовки майбутніх перекладачів, 

зокрема, необхідністю сформованості в них високого рівня англомовної 

стратегічної компетентності, системністю й комплексністю підготовки з 

урахуванням специфіки здійснення усного двостороннього перекладу; 

2) недостатньою теоретичною та практичною розробкою питань 

формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності 

в усному двосторонньому перекладі з урахуванням вимог методики навчання 

перекладу на сучасному етапі. 

Отже, необхідність вирішення важливої методичної проблеми і 

відсутність ефективних розробок в методичній теорії і практиці зумовили 

актуальність дослідження і визначили вибір теми дисертації «Формування в 

майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі». 

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

напряму дослідження безпосередньо пов’язаний з науково-дослідною темою 

«Ефективні методики та інноваційні технології викладання іноземних мов у 

контексті євроінтеграції: досвід та перспективи» (реєстраційний номер 

0120U102551), котра виконується відповідно до плану наукової роботи кафедри 

іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Тему дисертації затверджено, пізніше 

уточнено вченою радою Львівського національного університету імені Івана 

Франка (протокол №9/2 від 27 лютого 2013 року; протокол №47/3 від 28 

березня 2018 року).  

Мета роботи полягає в розробленні теоретично обґрунтованої та 

експериментально перевіреної методики формування в майбутніх перекладачів 

англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі. 

Для реалізації мети дослідження були визначені такі завдання: 

1. Проаналізувати сучасний стан іншомовної підготовки майбутніх 

перекладачів до здійснення усного двостороннього перекладу, 

схарактеризувати особливості структури їхньої професійної компетентності, 

виокремивши в ній стратегічний компонент. 

2. Визначити зміст і структуру англомовної стратегічної компетентності 

майбутніх перекладачів в усному двосторонньому перекладі й конкретизувати 

критерії та показники оцінки рівнів її сформованості.  
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3. Визначити методологічні передумови побудови методики формування 

в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі. 

4. Змоделювати процес формування в майбутніх перекладачів 

англомовної стратегічної компетентності і розробити підсистему вправ і 

завдань для реалізації запропонованої моделі. 

5. Експериментально перевірити дієвість розробленої авторської 

методики формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної 

компетентності в усному двосторонньому перекладі. 

Об’єктом дослідження є процес формування англомовної стратегічної 

компетентності майбутніх перекладачів. 

Предметом дослідження є методика формування в майбутніх 

перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що високого рівня 

сформованості в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної 

компетентності в усному двосторонньому перекладі можна досягти за умови 

впровадження спеціально розробленої авторської методики, яка побудована на 

основі дотримання положень комунікативного, ресурсного, компетентнісного, 

синергетичного та рефлексійно-стратегічного підходів і передбачає виконання 

студентами створеної підсистеми вправ і завдань у три етапи: активізації 

мовного матеріалу, власне стратегічного навчання, комплексного вирішення 

професійних завдань із застосуванням стратегічної компетентності. 

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи: 

1) теоретичні: критичний аналіз наукової літератури в галузі лінгвістики, 

психолінгвістики, психології, педагогіки, методики навчання перекладу та 

іноземних мов; аналіз навчальних посібників і програм з англійської мови для 

підготовки перекладачів; вивчення та узагальнення досвіду роботи викладачів 

іноземної мови зі студентами перекладацького відділення в університетах; 

моделювання навчального процесу; 2) емпіричні: наукове спостереження за 

навчальним процесом, опитування викладачів, студентів з метою вивчення їх 

думки про сформованість в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної 

компетентності в усному двосторонньому перекладі, елементів тестування та 

застосування інших видів контролю з метою визначення сформованості 

зазначеної вище компетентності, спостереження за навчальною діяльністю 

студентів під час експериментального навчання, експериментальне навчання;  

3) методи математичної статистики: коефіцієнт навченості Беспалька 

використано з метою доведення ефективності розробленої методики, критерій 

Шапіро-Вілка – з метою достовірного встановлення статистичної значущості 

результатів експериментального навчання, F-тест (критерій Фішера) – з метою 

підтвердження визначених гіпотез, непараметричний критерій Вілкоксона – для 

перевірки статистичної значущості різниці між залежними вибірками  

констатувального і формувального етапів експерименту. 
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Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Сформованість на високому рівні англомовної стратегічної 

компетентності як ключового компонента англомовної фахової компетентності 

майбутніх перекладачів є запорукою їхнього професійного успіху. 

2. Методологічна основа дослідження, що базується на врахуванні 

положень комунікативного, ресурсного, компетентнісного, синергетичного, 

рефлексійно-стратегічного підходів передбачає орієнтацію навчального 

процесу на кінцевий результат – сформованість високого рівня англомовної 

фахової компетентності майбутніх перекладачів, здатних до аналізу своєї 

фахової (перекладацької) діяльності, постійного професійного розвитку, 

моделювання фахового і стратегічного змісту майбутньої професійної 

діяльності. 

3. Формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної 

компетентності в усному двосторонньому перекладі відбувається відповідно до 

науково-обґрунтованої лінгводидактичної моделі, яка складається з чотирьох 

компонентів (концептуально-цільового, змістового, процесуального і 

результативного), і передбачає виконання студентами організованої у три етапи 

підсистеми вправ і завдань. На усіх зазначених етапах передбачається 

використання тренінгової технології та методу комунікативної симуляції. 

4. Ключовим блоком вправ і завдань у створеній підсистемі є блок п’яти 

тренінгів, виконання вправ і завдань яких забезпечує формування відповідних 

груп перекладацьких і комунікативних стратегій (глобальних, локальних, 

когнітивних і соціально-афективних), що становлять структуру англомовної 

стратегічної компетентності, необхідної майбутнім перекладачам для 

здійснення усного двостороннього перекладу.  

5. Критеріями оцінювання рівнів (з відповідними показниками) 

сформованості в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної 

компетентності в усному двосторонньому перекладі є: здатність до 

використання глобальних перекладацьких стратегій, здатність до використання 

локальних перекладацьких і комунікативних стратегій, здатність до 

використання когнітивних стратегій, здатність до використання соціально-

афективних перекладацьких стратегій. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 

– вперше досліджено, теоретично обґрунтовано та розроблено методику 

формування англомовної стратегічної компетентності майбутніх перекладачів, 

що здійснюють усний двосторонній переклад, теоретично обґрунтовано 

лінгводидактичну модель процесу навчання, спрямованого на реалізацію 

запропонованої методики; 

– конкретизовано критерії та показники сформованості в майбутніх 

перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі; 

– отримало подальший розвиток вирішення проблеми визначення змісту і 

структури фахової англомовної компетентності майбутніх перекладачів, що 

здійснюють усний двосторонній переклад. 
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Практична значущість дослідження полягає у створенні й 

експериментальній апробації моделі та підсистеми вправ і завдань, націлених 

на процес формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної 

компетентності в усному двосторонньому перекладі.  

Запропоновану методику впроваджено в навчальний процес Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол №5 від 16 травня 

2019 року), Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (протокол №10 від 22 травня 2019 року), Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

(протокол №12 від 6 червня 2019 року), Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (від 4 листопада 

2020 року). 

Апробація. Матеріали та результати дисертаційної роботи оприлюднено 

на таких науково-практичних і теоретичних конференціях: The 7th International 

Scientific Conference «Teacher and student in the perspective of social 

transformations», Bielsko-Biala (Poland), 2019; IV міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, 

психології і педагогіки вищої школи», Полтава, 2019; Всеукраїнська науково-

теоретична конференція «Актуальні проблеми філології та методики 

викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», 

Вінниця, 2019; Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною 

участю «Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика», Полтава, 

2020; науково-методичних семінарах кафедри іноземних мов для природничих 

факультетів у період з 2017 по 2020 роки. 

Публікації. Результати дисертації відображені у дев’яти публікаціях, з 

них одна наукова стаття в іноземному виданні, чотири статті у фахових 

наукових виданнях України, що індексуються у міжнародних базах даних, та 

одна стаття в іншому науковому фаховому виданні України, три публікації – 

тези доповідей на конференціях. Шість публікацій є одноосібними та три у 

співавторстві.  

Особистий внесок здобувача у працях в співавторстві: проаналізовано 

підходи до розуміння сутності тренінгу, охарактеризовано його дидактичний 

потенціал, запропоновано та проаналізовано різні види тренінгів (Морська & 

Сабат, 2019); проаналізовано сутність та визначено структуру 

лінгвокраїнознавчої компетентності майбутніх перекладачів (Сабат & Сулим, 

2019); розкрито сутність і роль психолінгвістичного сегмента у перекладацькій 

діяльності та в організації навчального процесу, обґрунтовано ключові аспекти 

успішної професійної підготовки перекладачів (Morska & Sabat, 2018).   

Структура дисертації. Робота складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг 

дисертації – 248 сторінок. Робота включає 4 таблиці і 14 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 259 одиниць, з яких 84 – англійською, німецькою 

та іспанською мовами. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У першому розділі – «Теоретичні аспекти формування стратегічного 

компоненту професійної компетентності майбутніх перекладачів» – здійснено 

аналіз фахових вимог до іншомовної професійної підготовки майбутніх 

перекладачів, схарактеризовано структуру професійної компетентності 

перекладача, виокремлено в ній стратегічний компонент; досліджено сутність і 

структуру англомовної стратегічної компетентності майбутніх перекладачів; 

проаналізовано психолінгвістичні передумови побудови методики формування 

англомовної стратегічної компетентності в зазначеної категорії фахівців. 

Дослідження структури професійної компетентності перекладача дало 

підстави зробити висновок про неоднозначність її розуміння серед науковців. 

Визначаючи компонентний склад перекладацької компетентності, більшість 

зарубіжних науковців наголошують на стратегічній складовій цього 

багатокомпонентного феномену. Аналіз основних підходів до визначення 

структури перекладацької компетентності дає змогу виділити дві класифікації. 

Перша визначає увагу науковців до змістової специфіки цієї компетентності і 

вирізняє в цьому аспекті шість ключових підходів: когнітивний, дидактичний, 

експертно-системний, релевантно-теоретичний, психолінгвістичний та 

емпірично-експериментальний. В основі другої класифікації лежить ідея 

способу формування перекладацької компетентності, у результаті чого 

виокремилися дві групи підходів. Представники більшості із поданих підходів 

прямо чи опосередковано виділяють стратегічний компонент у структурі 

професійної (фахової) компетентності перекладача, відводячи йому як 

периферичну, так і ключову позицію (психолінгвістичний, дидактичний, 

експертно-системний, емпірично-експериментальний підходи).  

У ході дослідження доведено доцільність зосередження дослідницької 

уваги (зважаючи на мету і завдання) на моделі професійної компетентності 

перекладача представників емпірично-експериментального підходу, зокрема, 

моделі, запропонованій у документах PACTE, яка трактується як базова 

система знань, здатностей і ставлень, необхідна для здійснення перекладу, і яка 

складається із психофізіологічного компоненту і п’яти субкомпетентностей, 

головною з яких є стратегічна. Саме ця субкомпетентність (у нашій роботі 

називаємо її компетентністю) є найважливішою, оскільки уможливлює 

вирішення проблем, що виникають під час перекладу, гарантує його 

ефективність за допомогою планування процесу перекладу відповідно до його 

кінцевого продукту (перекладеного тексту), дає можливість оцінити хід 

протікання процесу загалом і його часткових результатів, а також, активуючи 

усі інші компетентності як компоненти професійної, забезпечує ідентифікацію 

перекладацьких проблем і застосування компенсаційних засобів, спрямованих 

на їх вирішення. Інші складові у згаданій вище моделі перекладацької 

компетентності такі: білінгвальна, екстралінгвістична, інструментальна та 

перекладознавча. 

На основі розуміння сутності професійної компетентності перекладача, 

вивчення проблеми використання ним перекладацьких і комунікативних 



8 

стратегій у професійній діяльності у процесі здійснення усного двостороннього 

перекладу у роботі обґрунтовано авторське розуміння англомовної стратегічної 

компетентності перекладача в усному двосторонньому перекладі, що презентує 

її структуру і трактує її як комплекс взаємопов’язаних і взаємозалежних 

чотирьох груп перекладацьких і комунікативних стратегій (глобальних / 

метакогнітивних, когнітивних, локальних, соціально-афективних), до складу 

яких входять відповідні лінгвістичні, психологічні і перекладацькі вміння і 

навички, знання й особистісне усвідомлення специфіки перекладацької 

діяльності. Усі зазначені складові цієї компетентності забезпечують ефективне 

функціонування усіх компонентів професійної компетентності перекладача, 

регулюють процес перекладу з метою найефективнішого його здійснення і 

допомагають у подоланні перекладацьких проблем. 

У роботі доведено, що успіх перекладацької діяльності залежить не 

стільки від знання перекладачем усіх перекладацьких методів і прийомів, 

вміння їх застосування, скільки від оптимального вибору того чи іншого методу 

чи прийому залежно від специфіки перекладацького завдання, результатів 

порівняльного аналізу текстів двох контактуючих мов, труднощів, що можуть 

виникнути у процесі перекладу. Ефективність таких процесів забезпечують 

глобальні (метакогнітивні) стратегії, до яких відносимо стратегії ідентифікації 

перекладацьких проблем, стратегії пошуку і відбору оптимальних 

перекладацьких методів і прийомів з урахуванням лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів, стратегії контролю й оцінювання власної 

перекладацької діяльності.  

Оскільки для здійснення усного перекладу перекладач повинен 

усвідомлювати і розуміти психофізіологічні механізми (пам’яті, уваги, 

мислення, усної перцепції тощо), вміти працювати в умовах стресу, пов’язаного 

із необхідністю публічного виступу, варіативності мовлення авторів 

повідомлення мовою оригіналу, другу групу склали когнітивні стратегії: 

стратегії збереження інформації, стратегії відтворення інформації в разі її 

необхідності, стратегії очікування, стратегії «вигравання» часу, стратегії 

ймовірного прогнозування. 

Однією з найвагоміших груп стратегій у роботі визначено локальні, які 

поділено на дві підгрупи. До першої – власне перекладацькі стратегії входять: 

1) стратегії розуміння тексту оригіналу; 2) стратегії продукування тексту 

перекладу, які, у свою чергу поділяються на мікростратегії: а) лексичні; 

б) семантичні; в) синтаксичні; г) форенізації; д) доместифікації; е) компресії; 

є) декомпресії; ж) стратегії лінгвістичного аналізу текстів оригіналу та 

перекладу; з) стратегії текстової контекстуалізації; і) стратегії редагування 

продукту перекладу. До другої підгрупи (комунікативні стратегії) віднесено 

стратегії досягнення (із прийомами парафразу, словотворення, контекстуальної 

здогадки та ін.), стратегії редукції, стратегії доповнення, стратегії групування.  

Групі соціально-афективних стратегій у визначеній структурі 

англомовної стратегічної компетентності відведено роль самоконтролю 

емоційних (страху, фрустрації, демотивації) і психосоматичних станів 

перекладача у процесі здійснення усного двостороннього перекладу, розуміння 
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специфіки ситуації перекладу, розуміння й регулювання процесів можливої 

міжмовної та міжкультурної інтерференції. 

Вивчення психолінгвістичних аспектів перекладацької діяльності дало 

змогу зосередити дослідницьку увагу на необхідності аналізу питань взаємодії 

мови і мислення, особливостях сприймання і розуміння текстів двох 

контактуючих мов у процесі перекладу, особливостях уваги та ролі установки і 

фонових та галузевих знань, ролі навчання і здогадки (залучення 

психофізіологічних механізмів ймовірнісного прогнозування змісту тексту 

оригіналу, механізму слухового впізнавання мовленнєвих образів), 

функціонування пам’яті, механізму мовленнєвої компресії / декомпресії та ін. і 

зробити відповідні узагальнення, які враховано у процесі створення підсистеми 

вправ і завдань для формування англомовної стратегічної компетентності 

майбутніх перекладачів. 

У другому розділі – «Методика формування англомовної стратегічної 

компетентності майбутніх перекладачів» – проаналізовано специфіку змісту 

навчання, спрямованого на формування у майбутніх перекладачів англомовної 

стратегічної компетентності, і його відбору; теоретично обґрунтовано 

лінгводидактичну модель процесу формування зазначеної компетентності у 

згаданої вище категорії фахівців і схарактеризовано створену підсистему вправ 

і завдань як головний елемент і запоруку успішної реалізації спроектованої 

моделі; детально описано програму блоку тренінгів з характеристикою та 

прикладами тренінгових вправ і завдань як ключового компоненту створеної 

підсистеми. 

Компоненти змісту навчання у роботі визначалися відповідно до 

традиційного підходу виокремлення двох аспектів: предметного і 

процесуального, з домінуванням останнього, оскільки предметний аспект 

відіграє меншу роль у загальній результативності навчального процесу (на 

етапі формування стратегічної компетентності; на противагу предметному – на 

етапі формування лінгвістичної компетентності перекладача). Відповідно, до 

предметного змісту увійшли типові комунікативні ситуації у професійній 

діяльності майбутніх перекладачів, що здійснюють усний двосторонній 

переклад: 1) усний двосторонній переклад повідомлення одного доповідача на 

певну (загальну) тематику, наприклад, медичну, економічну; 2) усний 

двосторонній переклад кількох доповідачів. До цього ж аспекту навчання 

віднесено і мовленнєвий матеріал (зразки текстів для перекладу для 

формування стратегічної компетентності майбутнього перекладача із 

детальним описом умов здійснення перекладу). Водночас, усний двосторонній 

переклад передбачає необхідність розуміння запропонованого на слух тексту 

мови оригіналу (аудіювання) та продукування тексту перекладу мовою 

перекладу (говоріння). Таке розуміння специфіки здійснення усного 

двостороннього перекладу та завдання максимально наблизити навчальні 

умови до реальних умов майбутньої професійної діяльності зумовили 

необхідність відбору автентичних аудіоматеріалів на задану тематику. З цією 

метою було відібрано відеофрагменти наукових конференцій, академічних 
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зустрічей, TEDTalks, відеолекцій викладачів (усього 26 відеофрагментів) із бази 

даних Youtube, які було сформовано у мовленнєвий навчальний матеріал. 

Важливим компонентом змісту навчання є стратегічна компетентність в 

усному двосторонньому перекладі з визначеною структурою як відповідник 

процесуального аспекту. Відповідно до структури цієї компетентності, 

здійснено відбір мовного та мовленнєвого матеріалу на основі принципу 

оптимального поєднання комунікативних і перекладацьких стратегій в акті 

здійснення перекладу, а також таких методичних принципів, як необхідності та 

достатності, доступності, антропологічного. 

У ході здійснення відбору навчального змісту застосовано такі критерії 

відбору: загальні (автентичності; змістової й інформаційної цінності; 

тематичності; професійної значущості; врахування інтересів і потреб студентів, 

їх життєво-професійного досвіду; змістової проблемності; актуальності й 

новизни) та специфічні (якість звуку (і зображення – у випадку аудіовізуальної 

презентації тексту); поєднання аудіо- та відеоскладових; врахування 

фонетичних змінних у мовленні доповідачів (чіткість дикції, виразність 

інтонації, природний темп мовлення учасників, мовлення яких звучить у 

пропонованій аудіопродукції); доступність для самостійної роботи студентів 

(формат аудіо чи відео, під’єднання до мережі інтернет, швидкість 

завантаження, цифровий обсяг)). 

У ході дослідження спроектовано лінгводидактичну модель процесу 

формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності 

в усному двосторонньому перекладі як систему, що складається з чотирьох 

компонентів: концептуально-цільового, змістового, процесуального і 

результативного. Концептуально-цільовий компонент моделі передбачає 

окреслення загальної мети навчання, теоретично-методологічну основу 

(ключові підходи до розробки методики – комунікативний, синергетичний, 

компетентнісний, ресурсний і рефлексійно-стратегічний, базові принципи 

навчання – комунікативної спрямованості навчання, когнітивно-

інтелектуальної спрямованості, урахування лінгвістичного досвіду студентів, 

адекватності вибору вправ і розташування їх у підсистемі, автоматизації у 

формуванні стратегічної компетентності). 

Змістовий компонент охоплює предметний (типові комунікативні 

ситуації здійснення майбутніми перекладачами усного двостороннього 

перекладу, мовленнєвий матеріал, мовний матеріал (граматичний, лексичний – 

фахова медична та економічна термінологія), знання невербальних елементів 

комунікації) і процесуальний (англомовна стратегічна компетентність 

майбутнього перекладача як сукупність її структурних компонентів (глобальні 

перекладацькі стратегії, локальні стратегії, когнітивні стратегії, соціально-

афективні перекладацькі стратегії)) аспекти. 

Процесуальний компонент моделі передбачає організацію навчальної 

діяльності студентів через виконання студентами підсистеми вправ і завдань як 

складової загальної системи, що передбачає три блоки таких вправ і завдань: 

1) блок вправ, спрямованих на активізацію мовного матеріалу, 2) блок власне 

стратегічного навчання за допомогою виконання завдань комплексу 
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розроблених авторських тренінгів і 3) блок мовленнєвих симуляцій, що 

передбачають вирішення реальних професійних завдань із застосуванням 

сформованої стратегічної компетентності.  

Наведемо приклади вправ кожного блоку. Вправи першого блоку: 

Підгрупа вправ для активізації лексичних навичок і вмінь.   

Вправа 1. Мета: активізація знань, умінь і навичок термінологічної 

компетентності майбутніх перекладачів. Спосіб виконання: індивідуально. 

Часове обмеження: присутнє. Інструкція: Read (listen) and choose the correct 

translation. 

Price floor 

а. мінімальна ціна   б. максимальна ціна    в. рівноважна ціна    г. рівень цін 

Підгрупа вправ для активізації граматичних навичок і вмінь. 
Вправа 2. Мета: активізація граматичних навичок і вмінь. Спосіб 

виконання: індивідуально. Часове обмеження: присутнє. Інструкція: Read (listen 

to) the sentences and state grammatical phenomena used in them.  

1. As a result the German bank may not be able to pay a shareholder dividend, 

having contrived to disburse one even during the depths of the financial crisis.  

2. The World Trade Organisation, which is responsible for global deals, has 

been trying, and largely failing, to negotiate one since 2001. 

3. But stockmarkets were buoyant as investors bet that the bad economic news, 

including poor figures on jobs in America, would delay impending increases to 

interest rates in America and Britain.  

4. He is being detained at the behest of Japanese prosecutors after Nissan 

alleged that he had understated his earnings and misused company assets. 

Підгрупа вправ для активізації фонетичних навичок і вмінь. 

Вправа 3. Мета: активізація фонетичних навичок аудіювання та 

лінгвосоціокультурної компетентності. Спосіб виконання: індивідуально. 

Часове обмеження: присутнє. Інструкція: Listen to (watch) a conference speech 

and identify the speaker’s country of origin. Відеоролик можна завантажити за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K4Tm0hDJdoE 

Вправи другого блоку:  

Підгрупа вправ для формування когнітивних стратегій (тренінг 

пам’яті). 

Вправа 4. Мета: розширення обсягу пам’яті. Інструкція: Повторіть низку 

чисел і дат: а) 22.10.2012, 379, 569, 116; б) 248, 13.08.1976, 124, 815. 

Підгрупа вправ для формування локальних перекладацьких і 
комунікативних стратегій (тренінг перемикання з однієї мови на іншу; 

тренінг компресії та розгортання тексту). 

Вправа 5. Мета: формування стратегії перемикання з однієї мови на 

іншу. Інструкція: Повторіть номери телефонів почергово українською та 

англійською мовами і навпаки: 506072532, 0507759310, 0981539952, 

0676594120; 0689554381; 

Вправа 6. Мета: формування стратегії перемикання з однієї мови на 

іншу та стратегії звуження діапазону вибору пари у словосполученні. 

Інструкція: Виконайте усний двосторонній переклад термінів. 

https://www.youtube.com/watch?v=K4Tm0hDJdoE
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а) індекс рентабельності; обігові кошти; кошторис; кругообіг капіталу; 

неустойка; б) to bootstrap a company; seed capital; venture capital; angel investor, 

equity financing; в) облігація; емісія цінних паперів; збитки; злиття компаній;  

г) to appraise assets; appraised value; to depreciate; capital gain; capital loss; 

shareholders’ equity; 

Підгрупа вправ для формування соціально-афективних перекладацьких 
стратегій (тренінг перемикання з однієї мови на іншу). 

Вправа 7. Мета: формування стратегії уникнення впливу чи подолання 

можливої міжмовної та міжкультурної інтерференції. Інструкція: 

Перекладіть почергово українською та англійською мовами. Запишіть 

соціокультурні реалії та їх еквіваленти мовою перекладу у зошит 

(пропонуються відповідні тексти для перекладу). 

Підгрупа вправ для формування глобальних перекладацьких стратегій.  

Вправа 8. Мета: формування стратегії ідентифікації перекладацьких 

проблем. Спосіб виконання: в парах. Часове обмеження: часткове.  Інструкція. 

Partner A: Read the text and highlight the areas which you find difficult to interpret 

into Ukrainian. State the difficulties. Partner B: Comment on your partner’s 

statements concerning translation obstacles.  

Вправа 9. Мета: формування стратегії пошуку і відбору оптимальних 

перекладацьких методів і прийомів з урахуванням лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів, а також стратегії контролю й оцінювання 

власної перекладацької діяльності. Спосіб виконання: в парах. Часове 

обмеження: часткове. Інструкція. Partner A: listen to the conference presentation 

and conduct consecutive interpreting recording yourself. Partner B: listen to the 

conference presentation and your partner’s consecutive interpreting of the 

presentation. Note down the cases in which you would apply a different translation 

technique or method. Together with your partner discuss your findings and assess the 

efficiency of both translation variants. Відеофрагмент можна завантажити за 

посиланням: http://www.kidsgetarthritistoo.org/juvenile-arthritis-conference/past-

conferences/2015/conference-presentations.php 

Виконання вправ у межах визначених блоків відбувається відповідно в 

три етапи з використанням навчальних вправ і завдань, а також методичних 

прийомів тренінгової технології та мовленнєвої симуляції. Останній компонент 

моделі – результативний – передбачає перевірку ефективності запропонованих 

методичних процедур, тобто діагностику рівня сформованості у студентів 

англомовної стратегічної компетентності за визначеними критеріями і 

відповідними показниками. 

У процесі роботи обґрунтовано доцільність використання тренінгової 

технології, на основі чого розроблено програму п’яти тренінгів (з дотриманням 

таких методологічних принципів її розробки, як активності, інтенсифікації, 

комплексності, пізнавальної мотивації, системності й послідовності, 

особистісної установки): тренінг пам’яті, тренінг перемикання з однієї мови на 

іншу, тренінг темпу мовлення, тренінг компресії та розгортання тексту, тренінг 

«Багатомовна конференція», а також подано приклади вправ і завдань 

зазначених тренінгів. 

http://www.kidsgetarthritistoo.org/juvenile-arthritis-conference/past-conferences/2015/conference-presentations.php
http://www.kidsgetarthritistoo.org/juvenile-arthritis-conference/past-conferences/2015/conference-presentations.php
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У третьому розділі – «Експериментальна перевірка методики 

формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної 

компетентності» – схарактеризовано дескриптори рівнів сформованості 

англомовної стратегічної компетентності в майбутніх перекладачів з метою 

здійснення відповідних діагностичних процедур для визначення ефективності 

запропонованої авторської методики формування зазначеної компетентності в 

майбутніх перекладачів, а також описано організацію та хід проведення 

експериментального навчання в межах методичного експерименту.  

Варійованою умовою експерименту була авторська методика формування 

в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі із використанням чи без вибору студента варіантів 

програми тренінгів у запропонованому блоці у межах зазначеної методики. 

З метою проведення експериментальної перевірки ефективності 

авторської методики формування англомовної стратегічної компетентності в 

майбутніх перекладачів було проведено методичний експеримент. В 

експерименті, що проходив у три етапи упродовж 2017-2019 років, взяли участь 

466 студентів чотирьох закладів вищої освіти України, що здійснюють 

підготовку перекладачів (Львівського національного університету імені Івана 

Франка, Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка, Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського, Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького). Усі студенти взяли участь у 

констатувальному етапі експерименту, а 200 студентів Львівського 

національного університету імені Івана Франка (студенти перекладацького 

відділення 2017-2018 та 2018-2019 років навчання) взяли участь у 

формувальному етапі експерименту.  

 
Рис. 1. Порівняння середніх показників виконання студентами усіх експериментальних груп завдань 

констатувального та формувального етапів експерименту 

 

Для проведення діагностичних процедур здійснено характеристику 

дескрипторів рівнів сформованості в майбутніх перекладачів англомовної 

стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі за чотирма 

критеріями (здатність до використання глобальних перекладацьких стратегій, 
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здатність до використання когнітивних стратегій, здатність до використання 

локальних перекладацьких і комунікативних стратегій і здатність до 

використання соціально-афективних стратегій) і відповідних показників. 

Результати констатувального етапу експерименту засвідчили низький 

рівень сформованості англомовної стратегічної компетентності у студентів, що 

взяли участь в експерименті, що засвідчило необхідність проведення навчання 

за запропонованою авторською методикою.  

Результати формувального етапу експерименту довели ефективність 

розробленої підсистеми вправ і завдань (оскільки кількість студентів, що 

досягли достатньо високого показника коефіцієнта навченості (0,77 і більше за 

В. Беспальком) значно перевищує кількість тих осіб, які цього показника не 

досягли), а отже й ефективність авторської методики формування в майбутніх 

перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі і доцільність її використання у навчальному процесі 

закладів вищої освіти України (89% студентів досягли високого та 

оптимального рівня сформованості англомовної стратегічної компетентності: 

42% студентів досягли високого рівня сформованості і 47%, тобто 94 студенти, 

досягли оптимального рівня; 11% студентів досягли середнього рівня 

сформованості перекладацької компетентності; студентів із низьким рівнем 

сформованості зазначеної компетентності не виявлено).   

Достовірність статистичних обрахунків доведено за допомогою методів 

математичної статистики (непараметричний критерій Вілкоксона для перевірки 

статистичної значущості різниці між залежними вибірками  констатувального і 

формувального етапів експерименту, критерій Шапіро-Вілка – для 

встановлення статистичної значущості результатів експериментального 

навчання; F-тест (критерій Фішера) – для підтвердження чи спростування 

визначених гіпотез). 

 

ВИСНОВКИ 

1. Аналіз основних підходів (психолінгвістичний, дидактичний, 

експертно-системний, емпірично-експериментальний підходи) до визначення 

структури перекладацької компетентності дав змогу довести доцільність 

зосередження дослідницької уваги на моделі професійної компетентності 

перекладача представників емпірично-експериментального підходу, яка 

трактується як базова система знань, здатностей і ставлень, необхідна для 

здійснення перекладу, і яка складається із психофізіологічного компоненту і 

п’яти компетентностей, головною з яких є стратегічна,  оскільки уможливлює 

вирішення проблем, що виникають під час перекладу, гарантує його 

ефективність за допомогою планування процесу перекладу відповідно до його 

кінцевого продукту (перекладеного тексту), дає можливість оцінити хід 

протікання процесу загалом і його часткових результатів, а також, активуючи 

усі інші компетентності, забезпечує ідентифікацію перекладацьких проблем і 

застосування компенсаційних засобів, спрямованих на їх вирішення.   

2. На основі розуміння сутності професійної компетентності перекладача, 

у роботі обґрунтовано авторське розуміння стратегічної компетентності 
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перекладача в усному двосторонньому перекладі, що презентує її структуру і 

трактує її як комплекс взаємопов’язаних і взаємозалежних чотирьох груп 

перекладацьких і комунікативних стратегій (глобальних / метакогнітивних, 

когнітивних, локальних, соціально-афективних), до складу яких входять 

відповідні лінгвістичні, психологічні і перекладацькі вміння і навички, знання й 

особистісне усвідомлення специфіки перекладацької діяльності. Усі зазначені 

складові цієї компетентності забезпечують ефективне функціонування усіх 

компонентів професійної компетентності перекладача, регулюють процес 

перекладу з метою найефективнішого його здійснення і допомагають у 

подоланні перекладацьких проблем.  

Першу групу складають глобальні (метакогнітивні) стратегії: стратегії 

ідентифікації перекладацьких проблем, стратегії пошуку і відбору оптимальних 

перекладацьких методів і прийомів з урахуванням лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів, стратегії контролю й оцінювання власної 

перекладацької діяльності. До другої групи віднесено когнітивні стратегії: 

стратегії збереження інформації, стратегії відтворення інформації в разі її 

необхідності, стратегії очікування, стратегії «вигравання» часу, стратегії 

ймовірного прогнозування. Локальні стратегії складають дві підгрупи.  

1) власне перекладацькі стратегії: стратегії розуміння тексту оригіналу; 

стратегії продукування тексту перекладу (поділяються на мікростратегії: 

лексичні; семантичні; синтаксичні; форенізації; доместифікації; компресії; 

декомпресії; стратегії лінгвістичного аналізу текстів оригіналу та перекладу; 

стратегії текстової контекстуалізації; стратегії редагування продукту 

перекладу); 2) комунікативні стратегії: стратегії досягнення, стратегії 

редукції, стратегії доповнення, стратегії групування. Групу соціально-

афективних стратегій склали стратегії самоконтролю емоційних (страху, 

фрустрації, демотивації) і психосоматичних станів перекладача у процесі 

здійснення усного двостороннього перекладу, стратегії ідентифікації специфіки 

ситуації перекладу, стратегії регулювання процесів можливої міжмовної та 

міжкультурної інтерференції. 

3. Методологічною основою процесу розробки методики формування в 

майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі є положення комплексу п’яти концептуальних 

підходів і відповідних їм принципів: комунікативний, синергетичний, 

компетентнісний, ресурсний і рефлексійно-стратегічний підходи; базові 

принципи навчання – комунікативної спрямованості навчання, когнітивно-

інтелектуальної спрямованості, урахування лінгвістичного досвіду студентів, 

адекватності вибору вправ і розташування їх у підсистемі, автоматизації у 

формуванні стратегічної компетентності.  

4. У ході дослідження спроектовано лінгводидактичну модель процесу 

формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності 

в усному двосторонньому перекладі як систему, що складається з чотирьох 

компонентів: концептуально-цільового, змістового, процесуального і 

результативного, які забезпечують реалізацію авторської методики формування 

англомовної стратегічної компетентності майбутніх перекладачів. 
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Концептуально-цільовий компонент моделі передбачає окреслення загальної 

мети навчання, теоретично-методологічну основу (ключові підходи і базові 

принципи). Змістовий компонент охоплює предметний (типові комунікативні 

ситуації здійснення майбутніми перекладачами усного двостороннього 

перекладу, мовленнєвий матеріал, мовний матеріал (граматичний, лексичний – 

фахова медична та економічна термінологія), знання невербальних елементів 

комунікації) і процесуальний (англомовна стратегічна компетентність 

майбутнього перекладача як сукупність її структурних компонентів (здатність 

до використання глобальних перекладацьких стратегій, здатність до 

використання когнітивних стратегій, здатність до використання локальних 

перекладацьких і комунікативних стратегій і здатність до використання 

соціально-афективних стратегій) аспекти. Процесуальний компонент моделі 

передбачає організацію навчальної діяльності студентів через виконання 

студентами підсистеми вправ і завдань як складової загальної системи, що 

передбачає три блоки таких вправ і завдань: 1) блок вправ, спрямованих на 

активізацію мовного матеріалу, 2) блок власне стратегічного навчання за 

допомогою виконання завдань комплексу розроблених п’яти авторських 

тренінгів і 3) блок мовленнєвих симуляцій. Виконання вправ і завдань 

відбувається відповідно у три етапи. Останній компонент моделі – 

результативний – передбачає діагностику рівня сформованості у студентів 

англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі 

за визначеними критеріями і відповідними показниками. 

5. З метою проведення експериментальної перевірки ефективності 

авторської методики формування в майбутніх перекладачів англомовної 

стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі було 

проведено методичний експеримент, що проходив у три етапи (упродовж 2017-

2019 років), в якому на всіх етапах взяли участь 466 студентів чотирьох 

закладів вищої освіти України. Для проведення діагностичних процедур 

розроблено дескриптори рівнів сформованості англомовної стратегічної 

компетентності в майбутніх перекладачів за чотирма критеріями (здатність до 

використання глобальних перекладацьких стратегій, здатність до використання 

когнітивних стратегій, здатність до використання локальних перекладацьких і 

комунікативних стратегій і здатність до використання соціально-афективних 

стратегій) і відповідних показників.  

Результати методичного експерименту довели ефективність розробленої 

методики, основним засобом реалізації якої стали спроектована 

лінгводидактична модель і підсистема вправ і завдань, що дало змогу зробити 

висновок про доцільність використання авторської методики формування в 

майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі у навчальному процесі закладів вищої освіти 

України.  
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування в майбутніх 

перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі. Визначено сутність поняття «англомовна 

стратегічна компетентність майбутніх перекладачів», вдосконалено 

діагностичний апарат для з’ясування стану її сформованості завдяки 

використанню критеріїв (здатність застосування глобальних перекладацьких 

стратегій, здатність застосування когнітивних стратегій, здатність застосування 

локальних перекладацьких і комунікативних стратегій, здатність застосування 

соціально-афективних перекладацьких стратегій), відповідних їм показників, а 

також характеристики рівнів.  

Теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено 

методику формування й розвитку англомовної стратегічної компетентності в 

усному двосторонньому перекладі в майбутніх перекладачів, що реалізується 

через упровадження в навчальний процес спеціально створеної 

лінгводидактичної моделі та триблокової підсистеми вправ і завдань, в якій 

провідне місце посідає авторська тренінгова технологія. 

Ключові слова: англомовна стратегічна компетентність, майбутні 

перекладачі, тренінгова технологія, лінгводидактична модель, перекладацькі 

стратегії. 
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языки). – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2021. 

Диссертация посвящена исследованию проблемы формирования 

англоязычной стратегической компетентности будущих переводчиков в устном 

двустороннем переводе. Определена сущность понятия «англоязычная 

стратегическая компетентность будущих переводчиков», усовершенствован 

диагностический аппарат для выяснения состояния ее сформированности 

благодаря использованию критериев (способность применения глобальных 

переводческих стратегий, способность применения когнитивных стратегий, 

способность применения локальных переводческих и коммуникативных 
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стратегий, способность применения социально-аффективных переводческих 

стратегий), соответствующих им показателей, а также характеристики уровней.  

Теоретически обосновано, разработано и экспериментально проверено 

методику формирования и развития англоязычной стратегической 

компетентности в устном двустороннем переводе в будущих переводчиков, 

которая реализуется через внедрение в учебный процесс специально созданной 

лингводидактической модели и триблоковой подсистемы упражнений и 

заданий, в которой ведущее место занимает авторская тренинговая технология. 

Ключевые слова: англоязычная стратегическая компетентность, будущие 

переводчики, тренинговая технология, лингводидактическая модель, 

переводческие стратегии. 

 

ABSTRACT 

Sabat N. O. Formation of future interpreters’ English language strategic 
competence in bilateral interpreting. – Manuscript. 

A thesis presented for а Candidate degree in Pedagogical Studies. Research 

specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

Languages). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

The thesis provides new insights into the problem of formation of future 

interpreters’ English language strategic competence in bilateral interpreting. It 

defines the essence of the concept «English language strategic competence of future 

interpreters» and sheds new light on the diagnostic techniques aimed at assessing the 

level of strategic competence formation through the use of a set of criteria (ability to 

use global translation strategies, ability to use cognitive strategies, ability to use local 

translation and communicative strategies, ability to use social-affective strategies), 

corresponding indicators, as well as the description of strategic competence formation 

levels  (high, optimal, medium, low). The thesis gives an account of the following 

approaches to the formation of future interpreters’ English language strategic 

competence in bilateral interpreting (consecutive and simultaneous): communicative, 

competence-based, synergetic, resource-based and reflection strategies approach.  

The thesis analyses the psycholinguistic aspects of interpreting from the point 

of view of interaction of language and thinking, peculiarities of perception and 

understanding of texts of two contacting languages in the process of interpreting, 

peculiarities of attention and the role of mindset, background and branch knowledge, 

the role of learning and guessing (involving the mechanism of auditory recognition of 

speech), memory functioning, mechanisms of speech compression / decompression, 

etc. These have been used to single out a range of strategies, training of which 

enables the formation of the appropriate level of future interpreters’ strategic 

competence in bilateral interpreting. 

The thesis has also gone some way towards enhancing the understanding of the 

content of the methodology aimed at the formation of future interpreters’ English 

language strategic competence. It provides a comprehensive analysis and assessment 

of the methodology aimed at the formation of future interpreters’ English language 

strategic competence and describes the design and implementation of the 
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linguodidactic model consisting of four components: conceptual-target, content-

based, procedural and result-oriented. The conceptual-target component of the model 

outlines the overall aim of the training, its key approaches and basic principles; 

content-based one identifies typical communicative situations in which interpreters 

have to do their work, speech material, linguistic material, the knowledge of 

nonverbal elements of communication, and gives an account of the essence of future 

interpreters’ English language strategic competence and its structural components; 

procedural component of the model defines the algorithm for performing tasks from a 

three-component subsystem of exercises and tasks. Thus, the author’s linguodidactic 

model determines three stages of educational procedures: the stage of activation of 

language material, the stage of actual formation of structural components of strategic 

competence in bilateral interpreting, the stage of targeted application of strategic 

competence. The result-oriented component of the model involves assessing the level 

of formation of future interpreters’ English language strategic competence in 

accordance with the set of criteria and corresponding indicators. 

The thesis provides a comprehensive analysis of the preparation process and 

experimental testing of the efficiency of the developed methods of future interpreters’ 

English language strategic competence formation, analyses the results of the 

experiment and presents their statistical processing. 

Keywords: English language strategic competence, future interpreters, training 

technology, linguodidactic model, translation strategies. 


