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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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. 

Питання формування перекладацької компетентності привертали увагу 

дослідників як у галузі перекладознавства, так і в теорії навчання перекладу 

(І.С. Алексєєва, О.Ю. Аліпічев, Д.А. Алфьорова, М.В. Воробйова, Н.А. Дяконова, 

І.В. Зайкова, А.О. Зайченко, В.М. Ілюхін, В.І. Карабан, В.Н. Коміссаров, 

А.Ю. Наугольних, В.В. Сдобніков, Л.П. Тарнаєва, Л.М. Черноватий, 

О.І. Чередниченко, Б. Гатім (В. Hatim), Дж. Гаус (J. House), В. Лорсчер 

(W. Lorscher), Л. Венуті (L. Venuti), М. Вілліамс (M. Williams) та багато інших). 

Науковцям вдалося дослідити а) зміст та технології формування професійних 

компетентностей майбутнього перекладача (зокрема, комунікативної, 

перекладацької, мовної, інтерпретаційної, текстової, міжкультурної, 

проектувальної, інформаційно-технологічної, комунікативно-інтерактивної тощо); 

б) сукупність знань із теорії перекладу, перекладацьких навичок та вмінь, які 

складають основу компетентності в перекладі і є необхідними для будь-якої 

перекладацької діяльності; в) окремі методичні принципи, методи, засоби 

формування у студентів навичок і вмінь перекладу; г) технології навчання 

окремих аспектів перекладу (лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних, 

текстово-прагматичних, стилістичних, психолінгвістичних, екстралінгвістичних); 

д) технології навчання різних видів перекладу (усного, письмового, синхронного, 

одностороннього / двостороннього); е) технології навчання галузевого перекладу 

(юридичних, економічних, науково-технічних текстів тощо); є) технології 

навчання перекладу текстів з урахуванням жанрово-стилістичних особливостей. 

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. 

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. 
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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:  

- 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 р.). Тема дисертації затверджена Вченою 

радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 5 від 23.12.2013 р.), погоджена Міжвідомчою радою з 

координації тем наукових досліджень  з педагогічних  і психологічних наук в 

Україні (протокол № 6 від 29.09.2015 р.). 

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: 
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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). 

3. Обґрунтувати принципи добору текстів для формування в майбутніх 

філологів СКОПП(АМ) у сфері ділового листування (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. 
Об’єктом дослідження є процес навчання одностороннього письмового 

перекладу англійською мовою студентів вищих навчальних закладів освіти 

України. 

Предметом дослідження є методика навчання майбутніх філологів 

стратегій письмового перекладу офіційно-ділових листів з української мови на 

англійську з використанням вправ на редагування. 

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. 

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, 
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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. 

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, 

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», ІІ семестр (першого року навчання) 

магістратури, і реалізується у процесі навчання перекладу офіційно-ділових 

текстів. Модель навчання розрахована на 52 години: 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 
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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 редагування; 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 при навчанні майбутніх філологів; 

подальшого розвитку набули принципи добору текстів для навчання перекладу. 

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.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено проблему, 

об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання дослідження, його методологічну основу 

та методи, розкрито наукову новизну, теоретичну і практичну значимість роботи, 

наведені відомості про апробацію й впровадження результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні передумови формування в майбутніх 

філологів стратегічної компетентності в односторонньому письмовому 

перекладі англійською мовою» уточнено поняття «стратегічна компетентність» 

в 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. 

Аналіз наукових джерел дав можливість визначити, що стратегічна 

компетентність 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), співробітництво 

учасників комунікативного процесу; д) афективні стратегії (або стратегії 

мовленнєвої саморелаксації), які полягають в організації самоконтролю почуттів, 

емоцій, хвилювання, необхідних у процесі спілкуванні (Н.Є. Білоножко, 

С.С. Данилюк, І.П. Задорожна, О.Є. Мисечко, С.Ю. Ніколаєва, О.М. Семеног, 

Д.Г. Терещук та інші). 

Обґрунтовано, що перекладацька стратегія охоплює алгоритми 

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: 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 
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та ймовірнісного прогнозування результатів перекладу; 3) операційний етап: 

безпосереднє здійснення перекладу; 4) етап контролю та оцінки. 

Визначено два компоненти в змісті стратегічної компетентності (СК) 

перекладача: 1) комунікативний стратегічний; 2) перекладацький стратегічний. 

Перекладацький стратегічний компонент охоплює інтерпретаційно-аналітичні, 

планувально-прогнозувальні, операційно-продуктивні та контролювально-оцінні 

дії (О.Ю. Аліпічев, Н.А. Дьяконова, Л.П. Тарнаєва, Т.І. Тимофєєва). Головним у 

перекладацькому стратегічному компоненті є передача функціональних домінант, 

комунікативно-прагматичного плану, жанрово-структурних та жанрово-

стилістичних особливостей тексту оригіналу. 

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. 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. 

Домінуючими в навчанні перекладу ділової кореспонденції є 

компетентнісний та комунікативно-когнітивний підходи, які реалізуються за 

допомогою комунікативного та свідомо-практичного методів. 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 рідної мови, свідомості, активності, наочності, науковості. Основними 

методами формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ визначено 

методи вправляння, пояснення, метод рольової гри. 

У другому розділі – «Методика формування в майбутніх філологів 

стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі 

англійською мовою у сфері ділового листування» обґрунтовано принципи 

добору текстів для формування в майбутніх філологів стратегічної 

компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською мовою та 

зроблено добір ділових листів; розроблено підсистему вправ та створено модель 

процесу навчання майбутніх філологів стратегій одностороннього письмового 

перекладу англійською мовою; схарактеризовано вправи на редагування як спосіб 

формування означеної компетентності у сфері ділового листування. 

На основі теоретичних праць В.І. Зайкової, Л.П. Смелякової, Т.І. Кавицької, 

Т.Д. Пасічник визначено основні принципи добору текстів ділових листів для 

формування СК: комунікативно-прагматичного розмаїття, урахування типу 
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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. 

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

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 глобальні стратегії перекладу); ІІІ етап – дотекстовий 

перекладацький (мета: 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, який 

охоплює навчання планування перекладу, навчання власне перекладу та навчання 

контролю й редагування. На підетапі планування формуємо уміння планувати 

глобальні 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, та помилки, пов’язані з 

неправильним використанням стратегій перекладу. 

Розроблено підсистему вправ для навчання стратегій письмового перекладу 

офіційно-ділових текстів з української мови на англійську. 

Текстовий аналітико-інтерпретаційний етап: 

1 група. Аналітико-інтерпретаційні 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. 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 тексту оригіналу та 

ефективності використаних локальних та глобальної стратегій під час перекладу. 

Дотекстовий перекладацький етап: 

1 група. Лексико-граматичні перекладацькі вправи. 
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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. Прагматичні вправи на редагування. 

Підгрупа 2.1. Вправи на редагування речень з урахуванням кількох 

комунікативно-прагматичних характеристик (інтегрованого характеру; на 

корегування локальних стратегій перекладу). 

Підгрупа 2.2. Вправи на редагування речень з урахуванням однієї 

комунікативно-прагматичної характеристики (диференційованого характеру; на 

корегування локальних стратегій перекладу). 

Текстовий перекладацький етап: 

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 корегування перекладацьких стратегій, необхідних 

для точної передачі комунікативно-прагматичних характеристик тексту. 

Підгрупа 3.2. Вправи на корегування 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. 
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Підгрупа 5.1. Вправи на аналіз та редагування текстів перекладу, здійснених 

у машинний спосіб; на аналіз та корегування стратегій перекладу. 

Підгрупа 5.2. Вправи на аналіз власних текстів перекладу, виконаного на 

попередньому етапі; на аналіз та корегування стратегій перекладу. 

Нижче наведено приклади окремих вправ та завдань. 

Вправа 1 (Виконується на текстовому аналітико-інтерпретаційному етапі, 

представляє другу групу «Аналітичні вправи на редагування», підгрупа 2.1). 

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. 

Вправа 2 (Виконується на дотекстовому перекладацькому етапі, 

представляє першу групу «Лексико-граматичні перекладацькі вправи», підгрупа 

1.5). 

Мета вправи: формування навичок перекладу окремих речень, які 

використовуються у 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). 
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Instructions. Read the sentences in Ukrainian and define their communicative 

aim (informative, regulatory-motivating, emotionally-influential, estimate-influential 

objective). Translate these sentences keeping their communicative function, using 

needed strategies. 

Вправа 3 (Виконується на дотекстовому перекладацькому етапі, 

представляє другу групу «Прагматичні вправи на редагування», підгрупа 2.1). 

Мета вправи: формування навичок перекладу окремих речень, які 

використовуються у діловому листуванні, зі збереженням комунікативної цілі та 

піджанрової приналежності; навичок визначення та використання локальних 

стратегій перекладу. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

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 хочемо зазначити, що вважаємо Ваші 

заперечення необґрунтованими й чекаємо на підписання звіту 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. 

Вправа 4 (Виконується на дотекстовому перекладацькому етапі, 

представляє другу групу «Прагматичні вправи на редагування», підгрупа 2.2). 

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. Which 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 чекаємо негайного 

підписання всіх документів для початку будівництва. 

У вправі підкреслено слова (фрази), які змінюють модальність тексту: 

саме їх студент повинен віднайти. 
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Вправа 5 (Виконується на текстовому перекладацькому етапі, представляє 

першу групу «Перекладацько-стратегічні вправи на планування локальних 

стратегій», підгрупа 1.2). 

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. 

Вправа 6 (Виконується на текстовому перекладацькому етапі, представляє 

другу групу «Перекладацько-стратегічні вправи на планування мовних засобів», 

підгрупа 2.2). 

Мета вправи: формування умінь 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. 

Вправа 7 (Виконується на текстовому перекладацькому етапі, представляє 

третю групу «Перекладацько-стратегічні вправи на редагування», підгрупа 3.1). 

Мета вправи: формування умінь редагувати перекладацькі прийоми 

(локальні стратегії) у 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. 

Вправа 8 (Виконується на текстовому перекладацькому етапі, представляє 

четверту групу «Власне перекладацькі вправи»). 

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 глобальну 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 
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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. 

Вправа 9 (Виконується на текстовому перекладацькому етапі, представляє 

п’яту  групу «Вправи на редагування текстів перекладу», підгрупа 5.2). 

Мета вправи: формування умінь критичного аналізу тексту власного 

перекладу, умінь акцентувати увагу на основних характеристиках тексту 

перекладу для досягнення комунікативно-прагматичної адекватності; умінь 

визначення помилок та неточностей у жанрово-структурній, 

лінгвостилістичній, комунікативно-прагматичній адекватності, у доборі  

локальних стратегій перекладу, умінь пошуку правильного вирішення помилок і 

неточностей; умінь редагувати власні переклади. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the translated text made by yourself. Identify the accuracy and 

correctness of the made translation, transfer of communicative 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. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

методики формування стратегічної компетентності в майбутніх філологів у 

письмовому перекладі англійською мовою з використанням вправ на 

редагування» встановлено об’єкти контролю та критерії оцінювання стратегічної 

компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською мовою у 

сфері ділового листування; 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 з використанням вправ на 

редагування. 

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, 

аргументованість; правильність, самостійність і швидкість аналізу та 
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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. Для доведення 

достовірності одержаних результатів було застосовано метод математичної 

статистики – критерій U-Манна-Уїтні. 

 

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 показав, що в більшості студентів перекладацькі 

уміння сформовані на високому (36,36%) та достатньому (43,18%) рівні (якість 

навчання складає 79%). Математична обробка даних експерименту дала 

можливість установити: 
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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. 

Укладено методичні рекомендації щодо формування в майбутніх філологів 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ. 

 

ВИСНОВКИ 

У висновках викладено основні результати дослідження. 

1. 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; ґ) афективні стратегії, або стратегії мовленнєвої саморелаксації. СК 

охоплює два основні компоненти: 1) комунікативний стратегічний; 

2) перекладацький стратегічний. 

Стратегія перекладу розуміємо як алгоритми 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. 

2. Встановлено лінгвістичні основи формування в майбутніх філологів 

СКОПП(АМ): основною метою ділового мовлення є досягнення домовленості між 

двома зацікавленими сторонами. 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). 

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. 
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Домінуючими у навчанні перекладу ділової кореспонденції визначено 

компетентнісний та комунікативно-когнітивний підходи, які реалізуються за 

допомогою комунікативного та свідомо-практичного методів. Найголовніші 

методи формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ є вправляння, пояснення, 

професійно орієнтована рольова гра. 

Виділено основні принципи навчання перекладу ділових листів в аспекті 

формування СКОПП(АМ). 

3. Основними принципами добору текстів для формування СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ визначено такі: комунікативно-прагматичного розмаїття, врахування 

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. 

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. 

На цьому етапі виконуються: аналітико-інтерпретаційні вправи (вправи на 

читання і визначення комунікативно-прагматичних характеристик тексту та 

вправи на читання й аналіз лінгвостилістичних та структурно-семантичних 

характеристик тексту); аналітичні вправи на редагування (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 та вправи на 

встановлення відповідності лінгвостилістичних та жанрово-структурних 

характеристик тексту перекладу тексту оригіналу та ефективності використаних 

локальних та глобальних стратегій під час перекладу). 

ІІІ етап – дотекстовий перекладацький. Метою цього етапу є формування 

навичок перекладу окремих фраз, речень, груп речень, які властиві різним 
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піджанрам ділових листів та які виражають комунікативні цілі, суб’єктивну 

модальність текстів; формування навичок використання локальних стратегій. 

На цьому етапі виконуються: лексико-граматичні перекладацькі вправи 

(вправи на переклад окремих фраз з дотриманням стилю мовлення (на 

використання локальних стратегій перекладу); вправи на переклад окремих фраз з 

дотриманням піджанрової приналежності тексту (на використання локальних 

стратегій перекладу); вправи на переклад окремих фраз з дотриманням 

суб’єктивної модальності висловлення (на використання локальних стратегій 

перекладу); вправи на переклад окремих фраз з дотриманням комунікативних 

стратегій, комунікативних цілей, різних типів інформації (на використання 

локальних стратегій перекладу); вправи на переклад окремих фраз з дотриманням 

лінгвосоціокультурних особливостей ділових листів (на використання локальних 

стратегій перекладу) та прагматичні вправи на редагування (вправи на 

редагування речень з урахуванням кількох комунікативно-прагматичних 

характеристик (інтегрованого характеру; на корегування локальних стратегій 

перекладу); вправи на редагування речень з урахуванням однієї комунікативно-

прагматичної характеристики (диференційованого характеру; на корегування 

локальних стратегій перекладу). 

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. 

На цьому етапі виконуються: перекладацько-стратегічні вправи на 

планування локальних стратегій (вправи на планування перекладацьких стратегій 

для досягнення комунікативно-прагматичної адекватності, жанрово-структурної 

та змістової відповідності; вправи на планування перекладацьких стратегій для 

подолання труднощів перекладу); перекладацько-стратегічні вправи на 

планування мовних засобів (вправи, спрямовані на формування умінь планування 

мовних засобів, необхідних для досягнення комунікативно-прагматичної 

адекватності; планування мовних засобів, необхідних для жанрово-структурної та 

змістової відповідності; вправи, спрямовані на формування умінь планування 

мовних засобів, необхідних для подолання труднощів перекладу); перекладацько-

стратегічні вправи на редагування (вправи на корегування перекладацьких 

стратегій, необхідних для точної передачі комунікативно-прагматичних 

характеристик тексту; вправи на корегування перекладацьких стратегій, 

необхідних для точної передачі жанрово-структурних та лінгвостилістичних 

особливостей тексту; власне перекладацькі вправи; вправи на редагування текстів 

перекладу (вправи на аналіз та редагування текстів перекладу, здійснених у 

машинний спосіб; на аналіз та корегування стратегій перекладу; вправи на аналіз 

власних текстів перекладу, виконаного на попередньому етапі; на аналіз та 

редагування стратегій перекладу). 

Доведено, що вправи на редагування слід застосовувати на аналітико-

інтерпретаційному, дотекстовому перекладацькому та текстовому 

перекладацькому етапах. 
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Розроблено модель навчання стратегій письмового перекладу англійською 

мовою, яка призначена для вищих навчальних закладів, що готують студентів за 

спеціальністю «Переклад» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», 

реалізується у процесі навчання перекладу офіційно-ділових текстів. Розроблена 

модель розрахована на навчання у ІІ семестрі (першого року навчання) 

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. 

7. 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 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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АНОТАЦІЯ 

Михайленко О.А. Методика навчання майбутніх філологів стратегій 

письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на 

англійську. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти 

і науки України. − Київ, 2015. 

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню, розробленню та 

експериментальній перевірці методики формування в майбутніх філологів 

стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі з 

української мови на англійську. 

Розкрито сутність поняття «стратегічна компетентність в перекладі», 

«стратегія перекладу», а також уточнено зміст стратегічної компетентності в 

односторонньому письмовому перекладі. Окреслено психологічні, 

психолінгвістичні та методичні основи формування в майбутніх філологів 

стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі з 

української мови на англійську. Розроблено підсистему вправ та створено модель 

процесу навчання майбутніх філологів стратегій одностороннього письмового 

перекладу на англійську мову з використанням вправ на редагування. 

У процесі експерименту доведено ефективність авторської методики; на 

основі її результатів сформульовано методичні рекомендації щодо формування в 

майбутніх філологів стратегічної компетентності в односторонньому письмовому 

перекладі з української мови на англійську у сфері ділового листування. 

Ключові слова: вправи на редагування, етапи навчання, офіційно-діловий 

дискурс, письмовий переклад на англійську мову, стратегічна компетентність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Михайленко О.А. Методика обучения будущих филологов стратегиям 

письменного перевода официально-деловых текстов с украинского языка на 

английский. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (германские языки). – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию, разработке и 

экспериментальной проверке методики обучения будущих филологов 

стратегической компетентности в одностороннем письменном переводе с 

украинского языка на английский. 

Определены три компонента в содержании стратегической компетентности 

переводчика: 1) учебный стратегический; 2) коммуникативный стратегический; 

3) переводческий стратегический. Переводческий стратегический компонент 

включает интерпретационно-аналитические, планируемо-прогнозируемые, 

операционно-производительные и контролируемо-оценочные действия. Главным 
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в переводческом стратегическом компоненте является передача функциональных 

доминант, коммуникативно-прагматического плана, жанрово-структурных и 

жанрово-стилистических особенностей текста оригинала. 

Переводческой стратегией предложено называть этапы и способы 

деятельности переводчика, алгоритмы переводческих действий, направленных на 

решение локальных и глобальных проблем перевода текста для достижения 

определенных переводческих целей, а именно − создание текста перевода, 

адекватного в коммуникативно-прагматическом плане тексту оригинала. 

Определены основные коммуникативные стратегии, свойственные деловым 

письмам: стратегия информирования, регулятивно-побудительная, 

кооперирования, получения информации, оценочно-влиятельная, конвенционная, 

информационно-интерпретационная, конфронтативная. 

Доминирующими в обучении перевода деловой корреспонденции 

определено компетентностный и коммуникативно-когнитивный подходы, 

которые реализуются с помощью коммуникативного и сознательно-

практического методов. Основными принципами обучения переводу деловых 

писем в аспекте формирования стратегической компетентности выделены 

следующие: коммуникативности, функциональности, ситуативности, 

подлинности, диалога культур, доминирующей роли упражнений, 

дифференцированного и интегрированного обучения, учета родного языка, 

сознательности, активности, наглядности, научности. Главные методические 

приемы формирования стратегической компетентности − приемы упражнений, 

объяснение, деловая игра. 

Выделены основные принципы отбора текстов для формирования 

стратегической компетентности в переводе: коммуникативно-прагматического 

разнообразия, учета типа информации, жанрово-стилистического разнообразия, 

подлинности, языковой сложности, лакунарности языкового материала, 

представленности социокультурной информации, контрастивности, соответствия 

текстовым и лингвистическим параметрам, вариативности и 

дифференцированности языковых средств, тематичности, переводческой 

ценности. 

Методика формирования стратегической компетентности состоит из 

четырех этапов: допереводческий, текстовый аналитико-интерпретационный, 

дотекстовый переводческий, текстовый переводческий этап. 

В ходе эксперимента была доказана эффективность авторской методики 

формирования у будущих филологов стратегической компетентности в 

письменном переводе, суть которой заключается в соблюдении целей и 

содержания обучения стратегий перевода, определенных психологических, 

психолингвистических и методических основ обучения, принципов отбора и 

характеристик текстов для перевода, четырехэтапной методики формирования 

знаний, навыков и умений. 

Экспериментально доказана эффективность упражнений в редактировании 

при обучении переводу. Для доказательства достоверности полученных результатов 

был применен метод математической статистики − критерий U Манна-Уитни. 
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Итогом исследования стали разработанные методические рекомендации по 

формированию у будущих филологов стратегической компетентности в 

одностороннем письменном переводе в сфере деловой переписки. 

Перспективой для дальнейших исследований считаем такие направления: 

разработка методики дифференцированного обучения макростратегий и 

микростратегий перевода; разработка и внедрение в учебный процесс методики 

обучения стратегиям перевода текстов разных стилей и жанров. 

Ключевые слова: упражнения в редактировании, этапы обучения, 

официально-деловой дискурс, письменный перевод на английский язык, 

стратегическая компетентность. 

 

ABSTRACT 

Mykhailenko O.A. Methodology of teaching philology majors strategies in 

translating business texts from Ukrainian into English. – Manuscript. 

A thesis presented for a Ph.D. (Candidate Degree) in Pedagogical Studies. 

Research Specialisation 13.00.02. – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

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

and Science of Ukraine. − Kyiv, 2015. 

 The thesis is devoted to theoretical grounds, development and experiment 

verification of methods of forming the future philologists’ strategic competence in 

unilateral translation from Ukrainian into English. The research defines the components 

of the strategic competence in unilateral translation and presents a detailed insight of the 

notions of ‘Strategic Competence in Translation’ and ‘Translation Strategy’. 

 The psychological, psycholinguistic and methodological grounds of the strategic 

competence forming in unilateral translation from Ukrainian into English of future 

philologists were defined. The technology has been developed and the model of the 

education process of applying exercises in editing has been defined. 

 The efficiency of the author’s teaching methods and its optimal variants has been 

proved experimentally. Methodological guidelines for strategic competence in official 

business style forming have been formulated. 

Keywords: editing exercises, learning stages, business discourse, translation, 

strategic competence.  
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