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АНОТАЦІЯ 

Сабат Наталія Олексіївна. Формування в майбутніх перекладачів 

англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому 

перекладі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

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

Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство 

освіти і науки України. – Львів, 2021; Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у ньому вперше 

теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено 

методику формування й розвитку англомовної стратегічної компетентності в 

усному двосторонньому перекладі в майбутніх перекладачів, що реалізується 

через упровадження у навчальний процес спеціально створеної 

лінгводидактичної моделі та триблокової підсистеми вправ і завдань, в якій 

провідне місце посідає авторська тренінгова технологія. 

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Теоретично обґрунтовано і сконструйовано лінгводидактичну модель 

формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної 

компетентності в усному двосторонньому перекладі, складниками якої є 

концептуально-цільовий, змістовий, процесуальний і результативний 

компоненти. Досліджено підходи до формування англомовної стратегічної 

компетентності майбутніх перекладачів у здійсненні усного двостороннього 

перекладу (послідовного і синхронного): комунікативний, компетентнісний, 

синергетичний, ресурсний і рефлексійно-стратегічний.  

Виокремлено складники у структурі стратегічної компетентності 

майбутніх перекладачів в усному двосторонньому перекладі: здатність до 

використання глобальних перекладацьких стратегій, здатність до 

використання когнітивних стратегій, здатність до використання локальних 
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перекладацьких і комунікативних стратегій і здатність до використання 

соціально-афективних стратегій. Проаналізовано психолінгвістичні аспекти 

перекладацької діяльності з точки зору взаємодії мови і мислення, 

особливостей сприймання і розуміння текстів двох контактуючих мов у 

процесі перекладу, особливостей уваги і ролі установки та фонових і 

галузевих знань, ролі навчання і здогадки (залучення психофізіологічних 

механізмів ймовірнісного прогнозування змісту тексту оригіналу, механізмів 

слухового впізнавання мовленнєвих образів), функціонування пам‘яті, 

механізмів мовленнєвої компресії / декомпресії та ін., на основі чого 

виокремлено діапазон стратегій, навчання яких забезпечує належний рівень 

сформованості стратегічної компетентності майбутніх перекладачів, і які 

враховані у процесі створення підсистеми вправ і завдань для формування 

досліджуваного феномену. 

Визначено алгоритм відбору навчального матеріалу, а також елементи 

його змісту для формування в майбутніх перекладачів англомовної 

стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі, 

охарактеризовано критерії оцінювання рівнів сформованості цієї 

компетентності. 

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. 

Мета роботи полягає в розробленні теоретично обґрунтованої та 

експериментально перевіреної методики формування англомовної 

стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі в майбутніх 

перекладачів. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення низки завдань: 

1) проаналізувати сучасний стан іншомовної підготовки майбутніх 

перекладачів, схарактеризувати особливості структури їхньої іншомовної 
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комунікативної компетентності, виокремивши в ній стратегічний компонент; 

2) визначити зміст і структуру англомовної стратегічної компетентності в 

усному двосторонньому перекладі й конкретизувати критерії та показники 

оцінки рівнів її сформованості; 3) визначити методологічні передумови 

побудови методики формування в майбутніх перекладачів англомовної 

стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі, обрати 

підходи ефективного навчання; 4) змоделювати процес формування в 

майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі 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. 

Сконструйована авторська лінгводидактична модель відображає 

етапність навчального процесу, що передбачає для студентів три етапи 

навчальних процедур: етап активізації мовного матеріалу, етап формування 

структурних компонентів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі, етап цільового застосування сформованої 

стратегічної компетентності. Відповідно до етапів моделі обґрунтовано і 

розроблено підсистему вправ і завдань для формування у майбутніх 

перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі.  

Представлено детальний опис підготовки та проведення 

експериментальної перевірки ефективності розробленої методики 

формування у майбутніх перекладачів англомовної стратегічної 

компетентності, проаналізовано й інтерпретовано результати експерименту, 

подано їх статистичну обробку.  

Ключові слова: англомовна стратегічна компетентність, майбутні 

перекладачі, тренінгова технологія, лінгводидактична модель, перекладацькі 

стратегії, підсистема вправ і завдань, етапи навчання. 
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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 

specialisation: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

Languages). – Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Lviv, 2021; Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

The scientific novelty of the research lies in the fact that here, for the first 

time, the methodology for the formation and development of future interpreters‘ 

English language strategic competence in bilateral interpreting is developed, 

analysed and experimentally tested. The methodology is implemented through the 

introduction of a specially designed linguodidactic model and a three-component 

subsystem of exercises and tasks, with the central position in it occupied by the 

author's training technology. 

The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of 

references and appendices. 

The thesis describes the design and implementation of the linguodidactic 

model of formation of future interpreters‘ English language strategic competence 

in bilateral interpreting consisting of four components: conceptual-target, content-

based, procedural and result-oriented. It 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 research identifies the following components in the structure of strategic 

competence of future interpreters: the ability to use global translation strategies, 

the ability to use cognitive strategies, the ability to use local translation and 

communication strategies and the ability to use social-affective strategies. The 

thesis analyses the psycholinguistic aspects of interpreting from the point of view 
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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 discusses the algorithm for the selection of educational material 

and its content aimed at the formation of future interpreters‘ English language 

strategic competence and describes criteria for the assessment of the levels of 

formation of the aforesaid competence. 

The object of the research is the process of formation of future interpreters‘ 

English language strategic competence. 

The subject of the research is the methodology of formation of future 

interpreters‘ English language strategic competence in bilateral interpreting. 

The purpose of the research is to develop theoretically substantiated and 

experimentally tested methods of formation of future interpreters‘ English 

language strategic competence in bilateral interpreting. 

This goal necessitated the search for the solution to a number of tasks: 1) to 

analyze the current state of foreign language training of future interpreters, to 

characterize the features of the structure of their foreign language communicative 

competence, defining the strategic component within that competence; 2) to 

determine the essence and structure of future interpreters‘ English language 

strategic competence in bilateral interpreting and to specify the criteria and 

indicators for assessing the levels of its formation; 3) to determine the 

methodological prerequisites for building the methodology aimed at the formation 

of future interpreters‘ English language strategic competence in bilateral 

interpreting, to select the approaches to effective learning; 4) to model the process 

of formation of future interpreters‘ English language strategic competence in 
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bilateral interpreting and to develop a subsystem of exercises and tasks for the 

implementation of the proposed model; 5) to experimentally test the effectiveness 

of the developed methodology aimed at the formation of future interpreters‘ 

English language strategic competence  in bilateral interpreting. 

The author‘s linguodidactic model determines the stages of the educational 

process, involving students covering 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. In accordance with the stages of the model, a 

subsystem of exercises and communicative tasks aimed at the formation of future 

interpreters‘ English language strategic competence in bilateral interpreting is 

developed and analysed. 

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, subsystem of 

exercises and tasks, learning stages. 
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ВСТУП 

 

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 (Черноватий, 

2013; Göpferich, 2009; Lörscher, 1991а; Kelly, 2002; PACTE, 2005), 

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», 

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

перекладу. Загальні правила і вимоги до надання послуг», 2000, так і 

зарубіжними – PACTE, 2000), в яких чітко визначена необхідність володіння 

фахівцями відповідними до професійної мети перекладацькими і 

комунікативними стратегіями.  

Дослідження перекладацької діяльності тривають уже понад тридцять 

років (Алексеева, 2001; Карабан, 2003; Комиссаров, 2002; Корунець, 2003; 
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Латышев, 1988, 2007; Швейцер, 1973, 2009; Черноватий, 2013; Alves, 2003, 

2007; Chesterman, 1997, 2000;  Göpferich, 2009, 2010; Hönig, 1991, 1995; Kiraly 

1995, 2000; Lörscher, 1991а, 1991b, 2005; Neubert, 2000; Newmark, 1988a, 

1988b; Nida, 1964, 1991, 2001), однак віднедавна спостерігається нова хвиля 

суспільної зацікавленості до професії перекладача, пов‘язана з інтенсивними 

мультилінгвальними процесами. Зокрема, це стосується професійної 

(фахової) компетентності перекладача (Гавриленко, 2008; Гребенщикова, 

2005; Зінукова, 2018; Комиссарова, 2003; Ольховська, 2010; Попова, 2016; 

Сімкова, 2018; Черноватий, 2013; Bell, 1991; Göpferich, 2009; Hönig, 1995; 

Kelly, 2002; Koller, 2011; Pym, 2003; Shreve, 2006), 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 (Сімкова, 2018) – підготовка 

перекладача для здійснення усного перекладу) чи сфери його застосування 

(Н. Гавриленко (Гавриленко, 2008) – підготовка перекладачів для технічної 

сфери, Н. Зінукова (Зінукова, 2018) – підготовка перекладачів 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 
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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.  

Специфіка сфери професійної діяльності перекладача, що здійснює 

усний переклад, – міжмовна комунікація у різних галузях й умовах – висуває 

необхідність постійного професійного вдосконалення, здатності адекватного 

оцінювання та контролю результатів професійної діяльності, потребує 

безперервного розширення діапазону фонових, предметних і галузевих знань 

(наприклад, переклад у галузі медицини, техніки, юриспруденції тощо), 

самоосвіти, відкритості й налаштування особистості до здобуття нового 

професійного досвіду (Зінукова, 2018). Усі зазначені вище аспекти, 

спричинені специфікою професійної діяльності усного перекладача, 

потребують сформованості соціально-афективних стратегій.  

З іншого боку, для успішного здійснення усного перекладу перекладач 

повинен вміти ефективно користуватися психофізіологічними механізмами 

(пам‘яті, уваги, мислення, усної перцепції тощо), вмінням працювати в 

умовах стресу, пов‘язаного із необхідністю публічного виступу, 

варіативності мовлення авторів повідомлення мовою оригіналу залежно від 

специфіки використання англійської мови у тій чи іншій країні (як відомо, 

існує значна відмінність англійської мови і специфіки її використання у низці 

англомовних країн, наприклад, США, Великобританії, Канаді, Новій Зеландії 

тощо), вмінням працювати в умовах шуму, зумовленого обставинами подій, в 
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яких виникає необхідність усного перекладу академічного наукового тексту 

(чисельні зібрання науковців, конференції, наукові семінари, симпозіуми 

тощо) (Черноватий, 2013). Здатність використання згаданих вище механізмів 

закладена у когнітивних перекладацьких стратегіях.  

Нарешті, в арсеналі усного перекладача є цілий комплекс 

перекладацьких методів і прийомів, однак успіх перекладацької діяльності 

залежить не стільки від знання усіх цих засобів і 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 (Карабан, 2003); тобто фактично успіх і високоякісний 

перекладацький продукт можливий за умови здатності перекладача 

застосовувати глобальні та локальні перекладацькі та комунікативні 

стратегії, які забезпечують функціонування зазначених вище умінь 

перекладача.  

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 (Михайленко, 2015). Окремі аспекти стратегічної 

компетентності як структурного компоненту фахової компетентності усного 

перекладача вивчалися у наукових розвідках Н.  Зінукової (Зінукова, 2018); у 

той же час О. Світлична (Світлична, 2015) 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 (Стрілець, 2019). 

Стратегії застосування відповідних перекладацьких прийомів із наголосом на 

термінологічному аспекті були предметом дослідження наукової роботи 

Л. Гурєєвої (Гурєєва, 2019). У дисертаційному дослідженні І. Сімкової 
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(Сімкова, 2018) 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. 

Зокрема, зазначеному аспекту присвячені роботи М. Заболотної (Заболотна, 

2014), О. Задорожної (Задорожна, 2018), А. Медведчук (Медведчук, 2019), 

Л. Морської (Морська, 2001), О. Цепкало, (Цепкало, 2017) В. Черниш 

(Chernysh, 2019) 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 та перекладу відсутня комплексна наукова праця, 

предметом дослідження якої був би процес формування англомовної 

стратегічної компетентності у майбутніх перекладачів, що здійснюють усний 

двосторонній переклад. 

У звʼязку 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 (синхронного та послідовного); 

2) недостатньою теоретичною та практичною розробкою питань 

формування англомовної стратегічної компетентності в майбутніх 
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перекладачів 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». 

Звʼязок 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. 

Обʼєктом 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 
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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. 

 

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. 
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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; 
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– отримало подальший розвиток вирішення проблеми визначення 

змісту і структури фахової англомовної компетентності майбутніх 

перекладачів, що здійснюють усний двосторонній переклад. 

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 
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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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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  

СТРАТЕГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

 

У розділі 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. 

 

1.1. Стратегічний компонент у структурі професійної 

компетентності перекладача як педагогічна проблема 

 

Дослідження перекладацької діяльності тривають уже понад тридцять 

років, однак віднедавна до неї спостерігається особливий інтерес, про що 

свідчать чисельні публікації (Alves, 2003; Göpferich, 2009, 2010; Lörscher, 

2005; Mizuno, 2005; O‘Brien, 2011а; PACTE, 2005). Поштовхом до сплеску 

досліджень, на нашу думку, стало прагнення до глибшого розуміння 

когнітивних процесів, що відбуваються у перекладача під час виконання 

професійних завдань, а також у значній мірі стрімкий розвиток і доступність 

засобів і технологій, здатних здійснювати вимірювання цих когнітивних 

процесів, зокрема, протоколювання екрану (screen recording), реєстрування і 

запам‘ятовування процесу натискання клавіш користувачем (keystroke 

logging) та стеження за рухом очей під час перекладу (eye-tracking). 

У цьому дослідженні розуміння професійної компетентності 

перекладача сформовано з позицій компетентнісного підходу, який в основі 

компетентності у загальному розумінні пропонує характеристику особистості 
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фахівця, яка визначає успішність здійснення ним певної діяльності через 

використання здобутих знань, умінь, здатності і мотивації, що сприяють 

особистісній самореалізації й отриманню досвіду у цьому виді діяльності. 

Цікавими є положення британських, американських і канадських 

науковців, висвітлені у дисертації К. М. Скиби. Дослідниця узагальнює про 

те, що «... професійна компетентність формується лише у взаємозв‘язку із 

соціальними установками фахівця, зокрема через професійну ідентичність, 

професійну етику, конкурентоспроможність, прагнення до наукового 

вдосконалення, мотивацію до продовження освіти» (Скиба, 2018, с. 80). 

Тобто професійну компетентність становлять «... не лише знання свого 

предмета, діяльності (змістова компетентність), але й комунікабельність, 

здатність до вибору ефективних методів діяльності, забезпечення можливості 

для практики й зворотного зв‘язку, уміння працювати з різними людьми» 

(Скиба, 2018, с. 80).  

Перекладацька діяльність є одним із видів людської діяльності, під 

якою розуміють характеристику цілеспрямованої і певним чином 

мотивованої активності суб‘єкта в різні відрізки часу (Прыгин, 2003). Тобто 

діяльність – це цілеспрямована, мотивована і розгорнута в часі активність 

суб‘єкта. 

За своєю структурою діяльність складається із суб‘єкта діяльності, 

предмета, на який спрямовується дія, засобів, за допомогою яких 

здійснюється діяльність, мотиву і цілей здійснення діяльності, способу 

здійснення діяльності, послідовності дій, очікування результатів і 

прогнозування наслідків діяльності (Доброва, 2018, с. 227).  

Водночас, слід зазначити, що будь-яка діяльність зумовлена потребою 

людини і комплексом мотивів, що визначають діяльнісні цілі. Однак, як 

зазначає О. М. Леонтьєв (Леонтьев, 2014, с. 88), виключно потреба не здатна 

керувати діяльністю суб‘єкта до тих пір, поки не буде визначений і 

з‘ясований предмет діяльності. Оскільки саме предмет потреби надає 

діяльності цілеспрямованості, визначеності, різні види діяльності традиційно 
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розрізняють за їх предметами (Латышев, 1988, с. 6). Відповідно виникає 

питання щодо того, що є предметом потреби у стосунку до діяльності 

перекладача. Для цього, на нашу думку, слід з‘ясувати, яку потребу 

задовольняє переклад і визначити сутність поняття «переклад». 

Переклад, на нашу думку, задовольняє постійну потребу спілкування 

між людьми, що не володіють спільною для них мовою, тобто між людьми, 

що розмежовані лінгвістичним бар‘єром. Водночас, спілкування з 

перекладачем є не єдиним способом спілкування, зумовленим лінгвістичним 

бар‘єром, оскільки існують немовні способи подолання різномовності (до 

прикладу, спілкування арбітрів і спортсменів, міжнародні переговорні коди, 

дорожні знаки, математичні, хімічні, фізичні формули), тобто це ті способи 

спілкування, які не потребують мовного посередника, хоч і мають вузьку 

сферу застосування. Тобто, мовне посередництво (спілкування різномовних 

комунікантів за допомогою мовного посередника, що володіє двома мовами) 

відкриває значно більші можливості для комунікації (тут також слід 

зауважити, що мовне посередництво і переклад не є ідентичними 

синонімами, оскільки перше є ширшим поняттям, а переклад є його видом). 

Вочевидь, кожний із видів мовного посередництва задовольняє певну 

специфічну суспільну потребу (Латышев, 1988, сс. 8-9); переклад 

задовольняє потребу суспільства у двомовній комунікації, яка в 

максимальній мірі повинна наближуватися до природнього одномовного 

спілкування, а роль перекладача полягає в тому, щоб його присутність не 

була помітною у спілкуванні людей різними (не однією) мовами, тобто він 

повинен не лише точно передати зміст тексту оригіналу, але й відтворити 

засобами мови перекладу всі особливості стилю і форми повідомлення на 

мові оригіналу (Гак & Львин, с. 9). 

Завдання перекладача, насамперед, полягає у наданні допомоги певним 

особам, які розмовляють різними мовами, бажають більше дізнатися один 

про одного, краще зрозуміти один одного, налагодити взаєморозуміння і, 

нарешті, дійти згоди у процесі спілкування. Такий вид діяльності 
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характеризується як посередницький (Аликина, 2015). Переклад серед 

різноманітних видів посередництва визнається особливим і найдосконалішим 

з них (Латышев, 2007, с. 11). «Посередницька» або «медіативна» діяльність 

сучасного перекладача передбачає врахування трьох аспектів: міжмовний, 

міжкультурний та міжособистісний (Зінукова, 2017, с. 87).  

Відповідно, переклад – це процес перетворення тексту на одній мові у 

текст іншою мовою зі збереженням відносно незмінного змісту (Бархударов, 

1975, с. 11). За іншим визначенням, переклад є соціальним, культурним, 

естетичним, лінгвістичним й історичним явищем, яке функціонує як 

результат перекладацької діяльності, як репродуктивний і відображувально-

творчий процес (у різних формах – усній, письмовій, комп‘ютеризованій 

тощо), тобто це перетворений аналог оригіналу  (Попова, 2016, с. 83). 

Подібне тлумачення перекладу знаходимо у Дж. Кетфорда, в якому 

вживається термін «еквівалентність». Автор називає переклад заміною 

текстового матеріалу мовою оригіналу на еквівалентний текстовий матеріал 

мовою перекладу (Catford, 1965, p. 20). Взагалі у науковій літературі можна 

виокремити п‘ять наукових підходів до трактування сутності перекладу, 

специфіки його здійснення і навчання: лінгвістичний, текстовий, 

когнітивний, комунікативний (соціокультурний) і філософський 

(герменевтичний) (Сімкова, 2018, с. 79).  

Складність й неоднозначність розуміння предмета перекладацької 

діяльності – перекладу – зумовлює, відповідно, труднощі у визначенні 

сутності цієї діяльності. Перекладацька діяльність є специфічною, суттєво 

відрізняється від інших видів фахової діяльності; на врахування такої 

специфіки у формуванні професійної компетентності майбутнього 

перекладача наголошують у своїх дослідженнях багато науковців. У першу 

чергу, вона полягає у самій сутності процесу – перекладу, що становить 

основу цієї діяльності, зумовлена різноманітністю його видів і форм 

презентації, а також сфер застосування продукту перекладу.  
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Таким чином, під час здійснення перекладу, як передавання інформації 

з однієї мови іншою (іноземною) з урахуванням ступеня еквівалентності 

текстів (оригіналу і перекладу), соціокультурного контексту та способу 

презентації продукту перекладу, у перекладацькій діяльності слід взяти до 

уваги вимоги стосовно повноти й точності; жанрово-стилістичну й 

функціонально-стильову специфіку дискурсу й загального розуміння 

процесів, які він описує; вагоме значення для результативності та якості 

перекладу мають індивідуальні (психофізіологічні) особливості перекладача 

(швидкість й обсяг короткотривалої та довготривалої пам‘яті, якість уваги, 

інтелектуально-мисленнєві здібності), його вік, вміння адаптації до 

професійних ситуацій тощо (Попова, 2016, сс. 82-83). До переліку вимог, що 

висуваються до перекладача, низка науковців долучає також вміння 

використання комунікативних і перекладацьких стратегій, необхідність 

володіння якими власне зумовлена зазначеними вище специфічними 

ознаками перекладацької діяльності (Асадчих, 2017, с. 74; Lörscher, 2005; 

Bell, 1991) та інші. 

Визначаючи компонентний склад перекладацької компетентності, 

більшість зарубіжних науковців наголошують на стратегічному складникові 

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. Перша 

група стосується тих, що вважають перекладацьку компетентність 

вродженим феноменом; друга – набутим. У свою чергу, у межах першої 

групи можна виділити дві точки зору на перекладацьку компетентність: як на 

природну компетентність (natural competence) і як на результат існування 
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індивідуальних нахилів і здібностей до здійснення перекладацької діяльності 

(aptitude-oriented view). Друга група наукових позицій розцінює 

перекладацьку компетентність як таку, що може бути сформована. Тут 

вирізняються три моделі: 1) орієнтована на мову (language-oriented); 

2) орієнтована на процес перекладу (transfer-oriented); 3) орієнтована на 

комунікативний процес (communication-oriented).  

Аналіз досліджень представників у межах другої кваліфікації дає 

підстави зробити висновок про певну обмеженість їх результатів, оскільки 

вони базуються на якісному дослідженні і здебільшого мають суб‘єктивний 

зміст. Зокрема, представник першої групи підходів Ю. Найда стверджує, що 

ефективні перекладачі мають вроджену перекладацьку компетентність і 

вдосконалюють її у професійній діяльності. У своєму пізнішому дослідженні 

автор вже не такий критичний у своїй науковій позиції, зазначає, що 

переклад є вмінням, яке вимагає значної практики, і тому до певної міри 

може бути сформоване у процесі навчання, однак продовжує відстоювати 

думку про те, що певним чином окремі перекладачі настільки креативно 

знаходять відповідні еквіваленти іншою мовою у процесі перекладу, що цій 

креативності неможливо навчити, оскільки до неї має бути вроджена 

схильність, певні здібності, талант (Nida, 2001, p. 100). 

Представники другої групи підходів називають розмаїтий діапазон 

компонентів у складі перекладацької компетентності. Так, підхід, 

орієнтований на мову подає тлумачення цієї компетентності як сукупність 

мовної, енциклопедичної компетентностей, а також компетентності у 

сприйманні і продукуванні мовних елементів (Neubert, 2000); сукупність 

ключових (компетентності у сприйманні тексту-оригіналу, компетентності у 

продукуванні чорнового варіанту тексту-перекладу та кінцевого його 

варіанту) і периферійних (інструментальної, предметної тощо) 

компетентностей (Presas, 2000, pp. 23-25); сукупність лінгвістичної 

компетентності як ключової і допоміжних – енциклопедичні знання, знання 

про переклад і компетентність у розумінні тексту оригіналу (Jiang, 2002). Хоч 
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у згаданих вище авторів не вирізняється стратегічний компонент, однак його 

можна помітити у таких складових як компетентність у розумінні тексту-

оригіналу та компетентність у продукуванні тексту-перекладу, до яких 

однозначно задіяні певні комунікативні стратегії, про які мова піде у 

наступному підрозділі нашої роботи. 

У межах точки зору на перекладацьку компетентність з орієнтацію на 

процес перекладу вирізняються погляди науковців, які почергово вважають її 

то статичним, то динамічним феноменом, виділяючи у її структурі низку 

складових. До прикладу, В. Вілс стверджує, що перекладацька 

компетентність складається із лінгвістичних знань, текстуальних знань з 

мови тексту-оригіналу і мови тексту-перекладу, а також 

суперкомпетентність, яка передбачає здатність синхронізувати цих два 

компоненти у монолінгвальний і текстуальний переклад (Wilss, 1976, p. 120). 

Саме під цією суперкомпетентністю, нам видається, автор мав на увазі не що 

інше, як специфічні перекладацькі стратегії, що виступають синхронізатором 

у складному акті перекладу. Роберт в основі перекладацької компетентності 

(яку він називає translational competence і відрізняє від translation competence) 

ставить компетентність у перекладі (translation competence), поряд із 

другорядними – лінгвістичною, дисциплінарною та інструментальною 

компетентностями (цитовано у (Vienne, 1998, p. 111)).   

Нарешті представники третьої підгрупи підходів другої класифікації 

переносять наголос на особливості комунікативного процесу у процесі 

перекладу, що вимагає розуміння перекладацької компетентності як 

складного феномену. Д. Кіралі використовує термін «компетентність 

перекладача» (translator competence), обґрунтовуючи свою позицію тим, що 

професійні завдання перекладача мають дуже складну сутність і 

передбачають володіння нелінгвістичними вміннями. Більше того, Д. Кіралі 

наголошує на ситуативній і комунікативній специфіці перекладу, виділяючи 

некомунікативні вміння, які виражаються у здатності моніторингу процесу 

перекладу, а також розуміння його як складного когнітивного процесу, що 
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вимагає володіння перекладачем когнітивною і метакогнітивною 

компетентністю (Kiraly, 1995, pp. 16–17). Саме прихильники цієї позиції 

загострюють увагу на комунікативних, когнітивних і метакогнітивних 

аспектах, що мають місце у перекладацькій діяльності, і зумовлюють 

необхідність володіння специфічною компетентністю, властивою лише для 

перекладача, яка здатна об‘єднати зазначені три групи аспектів, синтезувати 

їх з лінгвістичними і забезпечити ефективний переклад як продукт. Цим 

інтеграційним елементом і є стратегічна компетентність, яка знайшла своє 

належне місце у моделях перекладацької компетентності представників 

підходів першої із зазначених нами класифікацій.  

Зокрема, Г. Хьоніг як представник психолінгвістичного підходу у своїй 

моделі ідеального перекладацького процесу (рис. 1) виділяє дві ключові 

субкомпетентності у складі перекладацької: асоціативну компетентність і 

компетентність формувати так звану «макростратегію» і постійно її 

використовувати (Hönig, 1991, 1995). Подібну структуру перекладацької 

компетентності знаходимо і в Е. Піма (Pym, 2003), який говорить про 

компетентність у генеруванні серії варіантів перекладу одного і того ж 

тексту-оригіналу  – асоціативна компетентність у Г. Хьоніга і здатність 

швидкого і виправданого вибору лише одного реального варіанту перекладу 

зі згенерованої серії (макростратегія у Г. Хьоніга), і цю здатність автор 

наділяє стратегічними ознаками (Pym, 1991, 2003).   

Відповідно до згаданої вище моделі (рис. 1), перекладач спершу читає 

текст-оригінал, причому його сприйняття перекладачем суттєво відрізняється 

від сприйняття звичайним читачем, котрий не має наміру здійснювати 

переклад, оскільки сприймання тексту перекладачем зазнає впливу тим 

перекладацьким завданням, яке він повинен виконати. Спроектований у 

розумову реальність перекладача текст-оригінал стає об‘єктом опрацювання 

подальших ментальних процесів, оскільки сприйняття теж можна назвати 

першим ментальним процесом. Таке опрацювання відбувається у двох різних 

ділянках: неконтрольованому опрацюванні і контрольованому  опрацюванні. 
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Контрольоване опрацювання передбачає активізацію схем, таблиць, діаграм, 

котрі є структурованими об‘єктами довготривалої пам‘яті, тобто 

передбачають асоціативні процеси (Hönig, 1991, p. 79, 1995, p. 55), які, у 

свою чергу, дають поштовх очікуваним моделям майбутнього тексту-

перекладу. 

 
 

Рис.  1. Модель процесу перекладу за Г. Хьонігом (Hönig, 1991). 

 

Використовуючи спроектований образ тексту-оригіналу, перспективні 

моделі тексту-перекладу і дані з ділянки неконтрольованого опрацювання 

мовного матеріалу, компетентні перекладачі розвивають перекладацьку 
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макростратегію. Те, що надходить до макростратегії, є не лише ознаки 

майбутнього тексту-перекладу, його функція, цільова аудиторія, засіб, за 

допомогою якого з‘явиться цей текст, але і його варіанти, які перекладач 

знаходить у процесі пошуку необхідної інформації, перевіряючи їх 

відповідно до власних асоціативних уявлень і вдосконалюючи свої знання у 

сфері, для якої здійснюється переклад (Hönig, 1995, p. 56). Розвиток такої 

макростратегії відбувається у процесі здобування професійного досвіду 

перекладачем цілеспрямовано у процесі текстового аналізу, необхідного для 

здійснення перекладу (Hönig, 1991, p. 80). Фактично, формування 

макростратегії передує безпосередній фазі перекладу, в якій задіяні як 

контрольовані, так і неконтрольовані процеси опрацювання перекладацької 

інформації. У контрольованій ділянці застосовуються правила і 

мікростратегії.   

Ці правила і мікростратегії можуть забезпечити досягнення 

адекватного результату у перекладі, однак це не завжди відбувається. Для 

того, щоб прийняти рішення, чи можна застосувати певне правило у певній 

ситуації, перекладач знову звертається до макростратегії, котра контролює 

застосування мікростратегій. Без макростратегії перекладач ризикує 

«загубитися» у лабіринті мікростратегій у контрольованій ділянці ментальної 

діяльності. Рішення, прийняті на основі макростратегії, поступово ведуть до 

формування тексту-перекладу, кожна нова порція якого оцінюється 

перекладачем відповідно до вимог, про котрі він постійно пам‘ятає. Далі 

текст-переклад залишає ментальну реальність перекладача і передається до 

цільової аудиторії у реальний комунікативний процес (Hönig, 1995, p. 56). 

Макростратегії, визначені і пояснені Г. Хьонігом, є ключовим 

компонентом моделі перекладацької компетентності (рис. 2) у документах 

PACTE (Process of Acquisition of Translation Competence and Evaluation, – 

групи вчених, під керівництвом Ампаро Уртадо Альбір з Університету 

Барселони, Іспанія, метою колективного дослідження яких стало визначення 

моделі перекладацької компетентності, методики її формування й 
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оцінювання рівнів сформованості), яку тут визначають як базову систему 

знань (декларативних, тобто чітко означених, таких, що вербалізуються з 

легкістю, і свідомо засвоюються; процедурних або операційних, тобто таких, 

що викликають труднощі в означенні, часто неможливі для вербалізації, 

засвоюються поступово шляхом автоматизації у вправах й опрацьовуються у 

напівсвідомості), здатностей і ставлень, необхідну для здійснення перекладу, 

і яка складається із психофізіологічного компоненту і п‘яти 

субкомпетентностей, головною з яких є стратегічна (PACTE, 2005, p. 610).  

 

Рис. 2. Модель перекладацької компетентності PACTE 

(PACTE, 2005, p. 610). 

Саме ця субкомпетентність 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), оцінюючи хід протікання 

процесу загалом і його часткових результатів, а також, активуючи усі інші 

субкомпетентності, забезпечує ідентифікацію перекладацьких проблем і 

застосовує компенсаційні засоби, спрямовані на їх вирішення. Розуміння 
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перекладацької компетентності з такої позиції можна віднести до серії 

досліджень у межах емпірично-експериментального підходу. 

Інші субкомпетентності у згаданій вище моделі перекладацької 

компетентності такі: білінгвальна (прагматичні, соціолінгвістичні, 

текстуальні і лексико-граматичні знання у двох мовах, в яких здійснюється 

переклад, причому сюди ж відноситься й контроль інтерференції, тобто 

здатність уникати міжмовної інтерференції; ці знання є загалом 

процедурними) (PACTE, 2003, p. 46), екстралінгвістична (загалом 

декларативні, як імпліцитні, так й експліцитні,  знання світу і специфічних 

сфер, необхідних для розуміння тексту оригіналу; сюди відноситься: 

1) знання двох культур – культури мови тексту оригіналу і культури мови 

тексту перекладу, 2) енциклопедичні знання про світ загалом, 3) знання зі 

сфери, для якої здійснюється переклад) (PACTE, 2003, p. 52), 

інструментальна (процедурні знання, що стосуються використання джерел 

документування, інформаційних і комунікаційних технологій у процесі 

перекладу: різного роду словників, енциклопедій, граматичних довідників, 

стилістичних ресурсів, паралельних текстів, електронних баз даних тощо) 

(PACTE, 2005, p. 619), перекладознавча субкомпетентність (загалом 

декларативні знання про професійні аспекти перекладу: 1) знання про 

функціонування перекладу, типи одиниць перекладу, необхідні 

перекладацькі процеси, методи, стратегії і прийоми, типи проблем; 2) знання 

про ринок перекладацьких послуг тощо) (PACTE, 2003, p. 53), 

психофізіологічний компонент (передбачає: 1) властивості пам‘яті, 

сприйняття, уваги, емоцій; 2) аспекти ставлення, тобто зацікавленість 

перекладом, наполегливість, критичність, знання і впевненість у власних 

здібностях, мотивація; 3) творчість, логічне, аналітико-синтетичне і критичне 

мислення) (PACTE, 2003, p. 53). 

Цікавими для нашого дослідження є наукові висновки австрійського 

вченого В. Льоршера, представника психолінгвістичного підходу. 

Проаналізувавши і цитуючи дослідження Г. Турі, В. Льоршер вважає, що 



35 

кінець XX століття визначав теорію перекладу як таку, що орієнтувалася на 

компетентність перекладача і фокусувалася на засвоєнні знань професійними 

перекладачами, зазначаючи, що моделі перекладу були затеоретизованими, 

позбавленими емпіричної основи і, таким чином, занадто ідеалізованими, 

оскільки не враховували реальних даних із професійної діяльності 

перекладачів (Lörscher, 2005; Toury, 1980). Як наслідок такого орієнтування 

на продукті перекладу і компетентності, поза увагою дослідників залишався 

сам процес перекладу (Reiß, 1984; Krings, 1986). Однак віднедавна брак 

напрацювань у цьому напрямі заповнився розвідками, у яких досліджено 

процес перекладу (Gerloff, 1988; Jääskeläinen, 1990; Lörscher, 1991a;  Séguinot, 

1989), зокрема, вони стосуються психолінгвістичних аспектів процесу 

перекладу на основі аналізу виконання акту перекладу. Саме дослідження В. 

Льоршера мають на меті реконструкцію перекладацьких стратегій, котрі, як 

вважає науковець, визначають акт перекладу і його успішність, задіяні 

безпосередньо під час здійснення перекладу і тому є важкими для явного 

(видимого) визначення чи вимірювання (Lörscher, 2005, pp. 597-598). Таким 

чином, цей автор надає особливо вагомого значення перекладацьким 

стратегіям, досліджує їх специфіку і можливості їх навчання чи засвоєння 

майбутніми перекладачами, однак не відносить їх до сфери компетентності 

перекладача. Перекладацькі стратегії, на думку В. Льоршера, є тими 

процедурами, які перекладач застосовує у випадку вирішення 

перекладацьких проблем (Lörscher, 1991a, pp. 76–81). Відповідно, 

перекладацькі стратегії беруть свій початок на стадії усвідомлення проблеми 

перекладачем і припинення їх негативної дії (у кращому випадку 

передбачення такої проблеми) та знаходженні вирішення цих проблем або 

усвідомлення невирішуваності певної проблеми. Між стадією усвідомлення 

перекладацької проблеми і знаходження способу її вирішення чи прийняття 

рішення про її невирішуваність можуть відбуватися інші (подальші) 

вербальні і / чи ментальні дії, які автор характеризує як певні елементи 

перекладацьких стратегій (Lörscher, 2005, p. 599). 
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На відмінностях у складі перекладацької та лінгвістичної та 

комунікативної компетентностей, на специфічності у цьому сенсі 

перекладацької, наголошувала низка науковців. Зокрема, В. Коллер (Koller, 

2011, pp. 19–29) вважає, що якісно перекладацька компетентність (або як він 

її називає компетентність перекладача, translator‘s competence) суттєво 

відрізняється від компетентності у володінні двома мовами, що задіяні у 

перекладі; автор водночас наголошує на необхідності дослідження 

перекладацької компетентності (як і попередньо згадані нами дослідники) з 

точки зору вивчення процесу перекладу, навіть самого процесу його 

виконання (process-oriented study, translation performance), а не його продукту. 

Однак автор не дає ґрунтовного пояснення цих відмінностей, а саме 

дослідження відносимо до групи релевантно-теоретичних, що не 

заглиблювалися у складні, невидимі процеси перекладацької діяльності.  

Прихильники когнітивного підходу наголошували на важливості 

практики у перекладі, яка власне вирізняє професійного перекладача від 

білінгва чи перекладача-новачка, розвиваючи необхідну для професійної 

діяльності довготривалу пам‘ять та інші когнітивні ресурси, які 

активізуються при виконанні перекладацьких завдань. Таким чином, 

перекладацька компетентність у цьому ракурсі визначається як акумуляція 

(накопичення) ресурсів і створення зв‘язків в накопичених знаннях, котрі 

активізують акумульовані знання через ефективну систему практики в 

перекладі (Shreve, 2006, p. 41).  

Так звана TRANSCOMP модель перекладацької компетентності знову 

містить стратегічний компонент у самому центрі (рис. 3), відносячи 

дослідження до сфери емпірично-експериментального підходу до визначення 

структури досліджуваного феномену.  

Ця модель є певною варіацією моделей, запропонованих групою 

науковців PACTE та Г. Хьонігом, і містить шість компонентів – 

субкомпетентностей: комунікативну компетентність у щонайменше двох 

мовах, задіяних у перекладі; компетентність у сфері перекладу, для якої він 
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здійснюється; компетентність у використанні засобів і досліджень у сфері 

перекладу, так звана дослідницька компетентність; компетентність в 

активізації рутинних перекладацьких дій; психомоторна компетентність; 

стратегічна компетентність, якій у моделі,  разом з мотивацією, відводиться 

центральна позиція (Göpferich, 2009, p. 21).  

                                                                                                                                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель перекладацької компетентності TRANSCOMP  

(Göpferich, 2009) 
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для виконання перекладацьких завдань, а також усі чотири компоненти 

комунікативної компетентності, визначені М. Свейном і М. Кеналом, тобто 

граматичну, соціолінгвістичну, стратегічну і дискурсну субкомпететності 

(Canale, 1980, p. 43). Тобто тут стратегічний компонент присутній у моделі, 

однак він позбавлений першочерговості. 

На відміну від експертно-системного підходу, стратегічній 

компетентності знову відводиться ключова позиція у прихильників 

дидактичного підходу. Зокрема, Д. Келлі (Kelly, 2002) була розроблена 

модель перекладацької компетентності, яка розуміється як 

макрокомпетентність, що складається із часткових компетентностей: 

комунікативної, текстуальної, тематичної, культурологічної, 

інструментальної, психофізіологічної, інтерперсональної і стратегічної. Саме 

останній у дослідженні приділяється найбільше уваги й деталізації. 

Інша спроба систематизувати процедури, дії та елементи 

перекладацької діяльності і розробити рамкову модель перекладацької 

компетентності зроблена спільним науковим проектом Єврокомісії, 

Генеральним Директоратом перекладу і європейських університетів під 

назвою Європейський Магістр Перекладу (The European Master‘s in 

Translation, EMT). Ця модель (рис. 4) визначає перекладацьку компетентність 

як сукупність здатностей, знань, поведінкових зразків і певного know-how, 

необхідних для виконання відповідних перекладацьких завдань у заданих 

умовах, і передбачає сформованість шести взаємопов‘язаних 

компетентностей (EMT, 2009, pp. 4-7): 1) компетентність у забезпеченні 

процесу перекладу (translation service provision), що передбачає усвідомлення 

перекладачем його соціальних ролей, знання вимог ринку перекладацьких 

послуг і професійних вимог до перекладача, вміння справлятися зі стресом і 

керувати часом в процесі здійснення перекладу тощо;  2) мовна 

компетентність (language competence);  3) міжкультурна компетентність 

(іntercultural competence), до якої відносяться соціолінгвістичні і текстуальні 

виміри);  4) компетентність у пошуку відповідної інформації (іnformation 
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mining competence), тобто здатність пошуку необхідної інформації з 

використанням відповідних засобів і пошукових систем, критично оцінювати 

їхню надійність; 5) тематична компетентність (thematic competence); 

6) технологічна компетеність (technological competence), тобто знання і 

вміння використання програмного забезпечення для допомоги у здійсненні 

різного роду перекладацьких завдань (EMT, 2009, p. 7). Хоч на перший 

погляд у зазначеній вище структурі перекладацької компетентності  не 

звучить «стратегічність», однак ретельний аналіз моделі засвідчує, що 

компетентність у забезпеченні процесу перекладу (так звана translation 

service provision competence) є не що інше, як вміння застосовувати 

когнітивні та метакогнітивні стратегії під час здійснення перекладу.    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Модель перекладацької компетентності, запропонована EMT  

(EMT, 2009) 
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перекладацька компетентність є здатністю передавати з однієї мови на іншу 

інформацію (у письмовій та усній формах) з урахуванням відмінностей між 

двома текстами, комунікативними ситуаціями і культурами (Гавриленко, 

2008, с. 28). Достатньо вичерпне визначення згаданого вище поняття 

знаходимо у О. Д. Швейцера: перекладацька компетентність є складною 

багатовимірною категорією, яка містить кваліфікаційні характеристики, що 

забезпечують перекладачу можливість здійснювати акт міжмовної та 

міжкультурної комунікації між двома і більше співрозмовниками;  при цьому 

дослідник зазначає особливе «перекладацьке» володіння двома мовами з 

накладанням мов одна на другу, а також наголошує на важливості таких 

складових у структурі цієї компетентності: 1) здатності до «перекладацької» 

інтерпретації вхідного тексту; 2) володінні технологією перекладу 

(сукупністю процедур, які забезпечують адекватне відтворення оригіналу, в 

тому числі модифікації, необхідні для успішного подолання «культурного 

бар‘єру»); 3) знанні норм мови перекладу, перекладацьких норм, норм стилю 

й жанру певного тексту; 4) мінімумі фонових знань, необхідних для 

адекватної інтерпретації вихідного тексту, і предметних знань для здійснення 

успішного перекладу в межах спеціалізації перекладача (Швейцер, 2009, 

с.  28).  

З метою уникнення неоднозначного розуміння різнорівневих понять, 

І. О. Сімкова пропонує узгодити між собою базові поняття: 

«компетентність», «субкомпетентність» та «надкомпетентність» у 

трактуванні сутності професійної компетентності перекладача (Сімкова, 

2018, с. 60), яку автор вважає здатністю «актуалізувати накопичені знання й 

уміння, використовувати їх у процесі реалізації своїх професійних цілей, а 

також для досягнення поставлених цілей»; водночас це поняття можна 

розуміти як «сукупність вимог, необхідних для вирішення професійних 

питань і завдань, що спираються на базову кваліфікацію фахівця» (Сімкова, 

2018, с. 61). У межах професійної компетентності дослідниця вирізняє такий 

її структурний сегмент як субкомпетентність, надаючи їй значної вагомості, 
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однак не вирізняючи її як головний компонент, тобто професійна 

компетентність перекладача вміщуватиме, таким чином, декілька 

рівноцінних, паралельно формованих субкомпетентностей, діапазон яких 

визначатиме вид перекладу. На відміну від субкомпетентності, 

надкомпетентність може бути лише одною, і саме вона координує 

формування й функціонування чи використання перекладачем 

субкомпетентностей. З іншого боку, субкомпетеності й надкомпетентність 

перебувають у взаємозв‘язку і взаємозалежності: високий рівень 

сформованості останньої залежить від рівня розвитку субкомпетентностей, 

однак їх високий рівень сформованості ще не гарантує високорозвинену 

професійну компетентність перекладача, оскільки важливим у цьому аспекті 

є рівень розвитку надкомпетентності, яка допомагає визначити перекладацькі 

проблеми й компенсувати недоліки перекладу через координацію різних 

субкомпетентностей (Сімкова, 2018, с. 61). 

У згаданому вище дослідженні мова йде у двовимірному трактуванні 

(див. попередні абзаци) професійної компетентності перекладача, у той час, 

коли низка зарубіжних учених пропонують розрізняти перекладацьку 

компетентність (translation competence) й професійну компетентність 

перекладача (translator's competence), де перша більше розуміється як 

здатність продукувати текст перекладу на основі тексту оригіналу і буде 

складовою другого, значно ширшого поняття – сукупності компонентів, які, 

окрім власне компетентності продукування тексту перекладу, передбачають 

низку інших аспектів професійної діяльності перекладача – стратегії пошуку 

оптимального рішення за умови браку фонових знань, мовних елементів, 

ефективне використання пам‘яті, концентрації уваги, долання негативних 

наслідків психологічного стресу під час здійснення перекладу тощо (Alves, 

2007; Kiraly, 2000; Kelly, 2002).  

Вивчаючи професійну компетентність перекладача, Н. В. Зінукова 

вирізняє ключові, базові і спеціальні компетентності, зазначаючи, що «для 

успішного виконання своєї діяльності перекладач має володіти професійною 
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компетентністю, а саме – фаховою перекладацькою» (Зінукова, 2018, с. 88). 

Фактично, саме фахову компетентність дослідниця обирає 

надкомпетентністю, наділяючи її вирішальною роллю у формуванні 

успішного випускника перекладацької спеціальності після здобуття ним 

відповідного освітнього рівня, яка також і відрізняє його від суміжних 

кваліфікацій, до прикладу, лінгвіста.  

Вивченням структури професійної компетентності перекладача 

займався В. Н. Комісаров, наголошуючи на обов‘язковому формуванні 

мовної особистості перекладача, що вирізняє його з-поміж інших мовних 

особистостей і проявляється в усіх аспектах мовленнєвої комунікації: 

мовному, текстотвірному, комунікативному, особистісному і професійно-

технічному. Тобто можна зробити висновок про розуміння професійної 

компетентності перекладача як сукупності мовного, текстотвірного, 

комунікативного, професійно-технічного й особистісного компонентів 

(Комиссаров, 2002, сс. 332-337).  

Аналіз досліджень структури професійної компетентності перекладача 

дає підстави зробити висновок про неоднозначність її розуміння серед 

науковців. По-перше, існують розбіжності у називанні ключових понять і 

трактуванні їх сутності: професійна чи фахова компетентність перекладача, 

прагматична чи стратегічна компетентність у складі професійної 

компетентності перекладача. До прикладу, Н. В. Комісарова до складу 

фахової компетентності перекладача відносить мовну, мовленнєву, 

текстотвірну, країнознавчу, культурологічну, перцептивну та інтерактивну 

компетентності (Комиссарова, 2003). Інший набір складових зустрічаємо у 

дослідженні О. В. Гребенщикової: лінгвістична, соціокультурна, 

психологічна та інформаційна компетентності (Гребенщикова, 2005). У 

структурі професійної компетентності перекладача Н. М. Гавриленко 

знаходимо комунікативну компетентність (до якої автор відносить 

лінгвістичну, прагматичну, соціолінгвістичну компетентності), спеціальну, 

предметну, дискурсивну, соціокультурну, стратегічну, технологічну, 
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соціальну й особистісну компетентності (Гавриленко, 2008, сс. 28-53). 

Домінуючу роль (функцію надкомпетентності) лінгвокомунікативній 

компетентності у структурі професійної компетентності перекладача 

відводить Л. М. Демчук, наділяючи її інтегративними ознаками, що 

визначають готовність і здатність перекладача до ефективного здійснення 

мовленнєвої діяльності за умов вирішення міжмовних, міжкультурних та 

міжособистісних комунікативних завдань (Демчук, 2005). Водночас такою 

надкомпетентністю Є. В. Красильникова вважає лінгвопрофесійну, яка 

інтегрує й координує лінгвістичну (що, у свою чергу, складається із 

соціокультурної, соціолінгвістичної, прагматичної, дискурсивної і 

стратегічної субкомпетентностей) і професійну компетентності 

(Красильникова, 2011). Нові (не згадані в інших наукових розвідках) 

компоненти у структурі професійної компетентності перекладача такі: 

здатність передавання лексичних відповідників мовою перекладу 

(Зелепукина, 2004); синонімічна компетентність (Новосельцева, 2004) тощо. 

Узагальнені результати аналізу дослідження структури професійної 

компетентності перекладача подаємо у таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1.  

Результати аналізу досліджень структури професійної 

компетентності перекладача 

Автор Надкомпетентність Спільні для усіх авторів 

компоненти 

Комісаров В. Н. 

 (Комиссаров, 2002) 

 мовна, текстотвірна, комунікативна, 

професійно-технічна, особистісна 

компетентності 

Зінукова Н. В. 

(Зінукова, 2018) 

фахова;  

стратегічна 

білінгвально-бікультурна (іншомовна 

комунікативна – мовна (фонетична, 

лексична, граматична, 

компетентності у техніці читання і 

письма у двох і більше мовах) і 

мовленнєва (в аудіюванні, говорінні, 

читанні, письмі та перекладі), 

лінгвосоціокультурна і навчально-

стратегічна), особистісна, предметна, 

перекладацька та стратегічна 
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Продовження табл. 1.1 

Комісарова Н. В. 

(Комиссарова, 2003) 

фахова мовна, мовленнєва, текстотвірна, 

країнознавча, культурологічна, 

перцептивна та інтерактивна 

Гребенщикова О. В. 

(Гребенщикова, 2005) 

 лінгвістична, соціокультурна, 

психологічна та інформаційна 

Гавриленко Н. М. 

(Гавриленко, 2008) 

 комунікативна (лінгвістична, 

прагматична, соціолінгвістична), 

спеціальна, предметна, 

дискурсивна, соціокультурна, 

стратегічна, технологічна, соціальна 

й особистісна  

Демчук Л. М. 

(Демчук, 2005) 

лінгвокомунікативна  

Красильникова Є. В.  

(Красильникова, 2011) 

лінгвопрофесійна і 

професійна 

лінгвістична (соціокультурна, 

соціолінгвістична, прагматична, 

дискурсивна і стратегічна) 

Кузяєва О. П. 

(Кузяева, 2014) 

комунікативна  

Пушкіна А. В. 

(Пушкина, 2015) 

поведінкова (коректна 

поведінка, 

відповідальність за 

якість роботи) 

комунікативна (лінгвістична та 

культурологічна), володіння 

технікою перекладу (використання 

перекладацьких прийомів та 

переключення з однієї мови на 

іншу)  

Корзун О. О. 

(Корзун, 2008) 

параметри вторинної 

мовної особистості 

перекладача (аспект 

вимови) 

(мовна, комунікативна, текстотвірна 

й особистісна)  

Світлична О. Р. 

(Світлична, 2015) 

 комунікативна, предметна, 

лінгвосоціокультурна, 

перекладацька, психологічна 

Карпова Ю. О. 

(Карпова, 2011) 

емотивно-емпатійна Перекладацька 

Федотова О. В. 

(Федотова, 2014) 

операційна  

Старикова  О. В. 

(Старикова, 2011) 

 інформаційно-комунікативна, 

лінгвістична, текстова, літературно-

творча, cоціокультурна, 

дискурсивна, стратегічна, 

аналітико-прагматична 
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Таким чином, здійснений нами аналіз низки наукових публікацій дає 

підстави зробити висновок про багатокомпонентну складну структуру 

перекладацької компетентності (від двох до шести компонентів). У той же 

час більшість авторів наголошують на необхідності визначення у структурі 

перекладацької компетентності стратегічного складника, а представники 

емпірично-експериментального, когнітивного і дидактичного підходів 

відводять стратегічній компетентності центральну позицію і ключову роль в 

успішному здійсненні перекладу і формуванні високого рівня перекладацької 

компетентності. Така увага науковців до стратегічної компетентності як 

складової професійної компетентності перекладача змушує нас здійснити 

ретельний аналіз її структури і розробити авторську модель, яка допоможе у 

розробці ефективної методичної системи, спрямованої на формування 

стратегічної компетентності майбутніх перекладачів як важливої складової 

їхньої успішної професійної діяльності.  

 

1.2. Сутність і структура англомовної стратегічної компетентності 

майбутнього перекладача в усному двосторонньому перекладі  

 

З метою з‘ясування сутності стратегічної компетентності перекладача 

було проаналізовано низку публікацій, що стосуються проблеми 

стратегічності в комунікативній і перекладацькій діяльності (Göpferich, 2009; 

Kelly, 2002; Lörscher, 1991а; Neubert, 2000; PACTE, 2005; Pym, 1991) та інші. 

Результати нашого аналізу засвідчили, що стратегічну компетентність слід 

розглядати як багатокомпонентний феномен, що має складну структуру і 

потребує врахування як загальних особливостей перекладацької діяльності, 

так і специфічних видів перекладу, а також сутності міжмовної комунікації, 

до якої відносимо і перекладацьку діяльність.  

Складність обґрунтування сутності стратегічної компетентності 

перекладача й визначення її структурних компонентів полягає в 
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неоднозначності термінологічних трактувань в науковій літературі самого 

розуміння перекладацьких стратегій, ототожнення їх із перекладацькими 

методами, прийомами, процедурами тощо, а також у відсутності єдиної 

загальноприйнятої парадигми трактування стратегічної компетентності: її 

розуміють і крізь призму моделей перекладу, через розуміння 

перекладацьких проблем, помилок, а також в залежності від видів перекладу.  

Для з‘ясування сутності стратегічної компетентності перекладача 

необхідний аналіз ключових понять у зазначеному ракурсі: «перекладацькі 

процедури», «перекладацькі механізми», «перекладацькі методи», 

«перекладацькі прийоми», «перекладацькі стратегії», «стратегії перекладу», 

«комунікативні стратегії».  

Ж.-П. Віне та Ж. Дарбельне, намагаючись з глобальної точки зору 

пояснити теорію перекладу, розуміють поняття «перекладацькі процедури», 

вперше вживши цей термін у 1958 році, як засоби порівняння двох 

контактуючих мов у процесі перекладу з орієнтацією на пошук 

еквівалентності продукту перекладу на трьох рівнях: лексичному, 

морфологічно-синтаксичному і семантичному. Однак пізніше автори 

додають до свого розуміння сутності таких засобів певного психологічного 

забарвлення, зазначаючи, що ці процедури дають змогу простежити розумові 

процеси у процесі перекладу, визначити наскільки вони свідомі чи несвідомі, 

контрольовані чи неконтрольовані, спрямовані на вибір адекватних 

перекладацьких методів (Vinay & Darbelnet, 1995, p. 10). Інший дослідник 

(Vazquez Ayora, 1977, p. 251), користуючись згаданим вище терміном, услід 

за Ж.-П. Віне та Ж. Дарбельне, називає перекладацькі процедури 

лінгвістичними засобами, що сприяють професійній діяльності перекладача, 

роблячи її швидкою, легкою і відповідною до певних правил і норм. 

Водночас, автор також вживає поруч із поняттям «перекладацькі процедури» 

і термін «стилістичні прийоми перекладу», до певної міри синонімізуючи їх.  

П. Ньюмарк (Newmark, 1988b, p. 81) теж користується поняттям 

«перекладацькі процедури», протиставляючи їх перекладацьким методам, 
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зазначаючи, що останні стосуються цілого тексту, тоді коли процедури 

використовуються для перекладу менших за обсягом мовних одиниць, до 

прикладу, речень. 

З іншого боку, вчені (Lopez Guix & Minett Wilkinson, 1997, p. 85) 

ототожнюють поняття перекладацьких процедур із перекладацькими 

стратегіями, підкреслюючи необхідність володіння перекладачем значною 

кількістю стратегій для того, щоб запобігти появі форенізованих чи 

специфічних елементів у тексті перекладу. Подібне явище помітне у праці К. 

Сегвіно (Séguinot, 1989, p. 82), де авторка як послідовниця 

психолінгвістичного та когнітивного підходів до дослідження процесу 

перекладу визначає перекладацькі стратегії як свідомі чи несвідомі 

процедури, тактики і мисленнєві процеси, наголошуючи на їхній відмінності 

від комунікативних стратегій у визначенні (Faerch & Kasper, 1983; Tarone, 

1983), згідно якого вони є потенційно свідомими планами дій, що мають на 

меті вирішення проблем, з якими стикається учасник комунікації у 

досягненні відповідної комунікативної мети.  

Дотримуючись комунікативного підходу, Ю. Найда (Nida, 1964, p. 23) 

користується терміном «прийоми пристосування», маючи на увазі процеси, 

що мають на меті продукування правильних (коректних) еквівалентів у 

процесі перекладу. Функції цих прийомів автор визначає так: 1) забезпечення 

пристосування форми повідомлення до структурних вимог мови продукту 

перекладу; 2) продукування семантично еквівалентних структур; 

3) забезпечення стилістичної відповідності запропонованих еквівалентів; 

4) забезпечення комунікативної еквівалентності.  

Г. Вотьяк почергово використовує поняття «стратегія», «правило», 

«процедура» у тотожному значенні до терміну «перекладацькі прийоми» 

(Wotjak, 1981, p. 198). Хоч така синонімізація до певної міри зумовлює 

нівелювання сутності кожного із перелічених понять, однак заслугою 

науковця вважаємо використання стратегій (чи прийомів) з метою надання 

продукту перекладу комунікативної еквівалентності як фундаментального 



48 

аспекту у перекладацькому процесі. Це дасть нам пізніше змогу вести мову 

про врахування значущості володіння майбутнім перекладачем не лише 

специфічними перекладацькими, але й відповідними комунікативними 

стратегіями.  Схожу позицію демонструє П. Рестол (Rastall, 1994, p. 47), у 

працях якого чітко простежується ідея про те, що кожна мова використовує 

свій власний діапазон комунікативних стратегій, використання яких 

наближує розуміння мови оригіналу й мови тексту перекладу відповідно до 

їх носіїв; більше того, ці стратегії є специфічними на кожному з мовних 

рівнів. 

Незважаючи на відсутність єдності в розумінні сутності згаданих вище 

понять, все ж у більшій частині наукових розвідок автори чітко 

виокремлюють існування перекладацьких стратегій, однак вкладаючи у їх 

розуміння різний зміст, охоплюючи цілу низку факторів. Зокрема, 

Р. де Богранд (Beaugrande, 1978, p. 13) вирізняє три види стратегій для 

досягнення еквівалентності у процесі перекладу: перша концентрується на 

відмінностях між системами двох мов; друга – на типі мовних одиниць, 

використаних у текстах оригіналу й перекладу; і нарешті третя – на відборі 

еквівалентів для досягнення контекстуальних вимог. Хоч згаданий вище 

автор не пропонує вичерпної класифікації перекладацьких стратегій, однак 

він зазначає, що їх використання на етапі розуміння тексту оригіналу, 

продукування тексту перекладу й заповнення певних прогалин, зумовлених 

перекладацькими проблемами, забезпечує ефективність перекладацької 

діяльності, ставлячи як ключовий аспект, що зумовлює вибір стратегій, 

еквівалентність. Слід також зазначити, що Р. де Богранд переносить увагу від 

перекладацьких стратегій як головних елементів процесу перекладу до 

розуміння їх як засобів, що дають змогу перекладачеві справлятися із 

можливими перекладацькими проблемами. У цьому ми вбачаємо чітке 

розрізнення автором перекладацьких методів і перекладацьких стратегій, а 

також загострення потреби врахування можливих перекладацьких проблем у 
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процесі таксономізації перекладацьких стратегій та формуванні стратегічної 

компетентності майбутніх перекладачів (Beaugrande, 1978). 

На важливості розуміння перекладацьких проблем наголошує у своєму 

дослідженні Г. Крінгс (Krings, 1986, p. 268), розуміючи перекладацькі 

стратегії як потенційно свідомі плани перекладацької поведінки, спрямовані 

на вирішення перекладацьких проблем, і, таким чином, відрізняючи 

стратегічну та нестратегічну перекладацьку поведінку. Автор був у числі 

перших науковців, котрі загострили увагу на аспекті перекладацьких 

проблем у побудові ефективних моделей у методиці навчання майбутніх 

перекладачів. 

Послідовником такого розуміння перекладацьких стратегій став 

В. Льоршер (Lörscher, 1991b, p. 76), розуміючи їх як свідомі процедури, 

спрямовані на вирішення проблем у процесі перекладу. І хоч автор 

користується терміном «процедури» для своєї дефініції, ми вважаємо, що тут 

не йде мова про ототожнення стратегій із останніми; більше того, вчений 

вбачає дві фази у процесі перекладу – свідому (вирішення перекладацьких 

проблем), під час якої можливим є застосування перекладацьких стратегій, і 

несвідому – безпосереднє виконання перекладацького завдання. На 

свідомому аспекті перекладацьких стратегій наголошує також колектив 

іспанських авторів (Scott-Tennent, 2000, p. 108), ведучи мову про 

стратегічний компонент у структурі перекладацької компетентності і 

зазначаючи, що стратегічна компетентність дає змогу перекладачеві свідомо 

ідентифікувати проблеми у процесі перекладу і відібрати необхідні 

перекладацькі стратегії, що забезпечують вирішення зазначених проблем. 

Більш вагомого значення перекладацьким стратегіям надає 

Е. Честермен (Chesterman, 1997, p. 88), називаючи їх концептуальними 

засобами, якими користується перекладач у розв‘язанні перекладацьких 

проблем, і поділяючи їх на глобальні та локальні. Глобальні стратегії у 

розумінні автора стосуються макрорівня мови і передбачають врахування 

соціокультурних відмінностей між мовами текстів оригіналу та перекладу, 
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невідповідностей між енциклопедичними знаннями, вираженими у тексті 

оригіналу, і цими ж знаннями у перекладача тощо. Локальні стратегії 

стосуються мікрорівня і виглядають більше як окремі операції у перекладі 

певного текстового сегменту. Тобто глобальні стратегії відповідають на 

запитання «Як перекласти увесь текст?», а локальні – «Як перекласти  певну 

структуру, ідею, елемент тексту?» Окрім цього згаданий вище науковець 

проводить розрізнення між стратегіями розуміння тексту оригіналу і 

стратегіями продукування тексту перекладу (comprehension strategies and 

production strategies) (Chesterman, 1997, p. 89). У центрі рушійної сили у 

використанні перекладацьких стратегій автор, як і попередньо згадані 

дослідники, бачить проблему, з якою стикається перекладач у процесі 

перекладу. 

Л. Венуті вважає, що перекладацькі стратегії орієнтуються на 

першочергове завдання перекласти текст і вибрати (розробити) метод його 

перекладу. Автор виділяє доместифікацію і форенізацію як перекладацькі 

стратегії (Venuti, 1998, p. 240). Перша стратегія передбачає прозорий, 

зв‘язний стиль перекладу з метою мінімізації «чужості» тексту перекладу для 

потенційного його реціпієнта. Така стратегія є орієнтована на текст 

перекладу (на відміну від орієнтації на текст оригіналу у другій із зазначених 

стратегій), зосереджуючись на повазі до текстових норм мови перекладу 

(Munday, 2001, p. 146). Друга стратегія передбачає близьке дотримання 

тексту перекладу текстової структури і синтаксичних конструкцій тексту 

оригіналу (Munday, 2001, p. 147). Така стратегія нагадує буквальний переклад 

як перекладацький метод, виділений П. Ньюмарком. 

Іншим аспектом, врахування якого вбачається необхідним у 

професійному становленні майбутніх перекладачів і формуванні в них 

стратегічної компетентності, є перекладацькі помилки. До цієї позиції 

відносимо ідеї П. Куссмауля, який почергово вживає терміни «перекладацькі 

стратегії» та «перекладацькі прийоми», пояснюючи перекладацький процес, 

в якому автор піддає аналізу помилки, чи як він їх називає «неуспішні 
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перекладацькі процеси», і ті ситуації, які призвели до таких перекладацьких 

огріхів. «Терапією» для їх подолання, вважає автор, повинні стати не 

автоматизовані перекладацькі дії, які мають характер несвідомого, а свідомі 

перекладацькі стратегії і прийоми (Kussmaul, 1995).  

П. Ньюмарк подає чітке розмежування між перекладацькими 

процедурами і перекладацькими методами, зазначаючи, що методи 

стосуються цілого тексту, тоді коли процедури (прийоми) використовуються 

при перекладі речень чи менших мовних одиниць (Newmark, 1988a, p. 81). 

Автор у свою чергу виділяє такі перекладацькі методи (Newmark, 1988a, pp. 

45-47): 

- дослівний переклад (порядок слів у тексті оригіналу відтворюється у 

тексті перекладу, слова перекладаються виключно за їхнім загальним 

значенням, поза контекстом); 

- буквальний переклад (граматичні структури подаються у 

найближчому еквіваленті, знайденому в мові перекладу, лексично слова 

перекладаються безвідносно до контексту); 

- правдивий переклад (створення точного контекстуального значення 

оригіналу в межах можливих граматичних обмежень мови перекладу); 

- семантичний переклад (відмінність із попереднім методом полягає у 

врахуванні естетичної цінності тексту перекладу); 

- адаптація (найбільш вільний метод, використовуваний загалом при 

перекладі п‘єс (комедій), поезії; теми, герої, зміст зазвичай збережений, 

культурний фон відповідає мові перекладу, і текст традиційно має інший 

вигляд, тобто переписується заново); 

- вільний переклад (у тексті перекладу не зберігається стиль, форма чи 

навіть зміст тексту оригіналу); 

- ідіоматичний переклад (при перекладі передається «месидж», 

повідомлення оригіналу, але текст перекладу зазнає модифікації у передачі 

нюансів завдяки використанню колоквіалізмів, ідіоматичних виразів у тексті 

перекладу, коли таких не було у тексті оригіналу); 
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- комунікативний переклад (спроба передати контекстуальне значення 

тексту оригіналу у такий спосіб, що і зміст, і мовне оформлення 

сприймаються і розуміються отримувачем тексту перекладу). 

Чітке розрізнення перекладацьких методів, прийомів і стратегій 

подається у працях Ампаро Уртадо Альбір (Hurtado, 2001, pp. 249-250). 

Перекладацький метод, у розумінні авторки, передбачає побудову 

глобального перекладацького процесу відповідно до певних правил і 

принципів залежно від мети перекладу, і не залежить від індивідуальності 

перекладача. Перекладацький прийом є специфічним застосуванням певних 

дій і спостерігається вже на етапі продукту перекладу, впливає на малі зони 

тексту. Стратегія характеризується більшою індивідуальністю і 

процедурністю і складається з механізмів, спрямованих на подолання 

перекладацьких проблем залежно від специфічних потреб. Отже, авторка 

вбачає фундаментальну відмінність між прийомом і стратегією в тому, що 

перший стосується результату, а друга – самого процесу перекладу, і 

пропонує розуміти стратегію на зразок трактування її сутності в інших 

науках (психології, педагогіці, методиці навчання іноземних мов), тобто як 

певні дії, спрямовані на вирішення проблем. З іншого боку, метод впливає на 

текст в цілому, а прийом – лише на його фрагмент (Hurtado, 2001,  

pp. 271-272).  

Визначаючи кореляцію між стратегіями і прийомами, М. Пьотровська 

вказує на первинність стратегій у порядку здійснення перекладу, тобто 

прийомам передують стратегії, які є текстозорієнтовані, тому вони є менш 

чисельними і різноманітними, у той час коли прийоми є чисельнішими, 

слідують після стратегій і зорієнтовані на проблему (Piotrovska, 1998, p. 210). 

Разом з тим П. Забалбеско розуміє стратегію як свідомий процес, що сприяє 

ефективності процесу перекладу і зорієнтований на вибір найбільш 

оптимального методу, прийомів, мовних засобів у ході виконання 

перекладацького завдання (наприклад, стратегії прочитання тексту, стратегії 

аналізу тексту); цей процес неможливо визначити шляхом описування 
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перекладацьких дій, оскільки, як зазначає автор, до одного і того ж 

перекладацького результату існує безліч «стежок»; прийом, з іншого боку, є 

сформованим вмінням і застосовується на етапі прийняття перекладацького 

рішення відповідно до певних перекладацьких моделей і методів перекладу 

(до прикладу, калькування, модуляція, транспозиція тощо) (Zabalbeascoa, 

2000, p. 120). 

На підставі аналізу зазначених вище наукових розвідок, перекладацьку 

стратегію розуміємо як свідомий план майбутньої перекладацької 

поведінки, спрямованої на вирішення перекладацького завдання, 

використовуваний перекладачем з метою подолання можливих 

перекладацьких проблем та уникнення перекладацьких огріхів на кожному з 

етапів перекладу залежно від його виду, цільової аудиторії та обраної 

перекладачем перекладацької моделі.  

Для класифікації перекладацьких стратегій необхідно з‘ясувати 

можливі моделі перекладу, які дадуть змогу зрозуміти сутність процесу 

перекладу і на цій основі визначити відповідні перекладацькі стратегії. 

Враховуючи аспект еквівалентності, про яку йшла мова раніше у цьому 

підрозділі, можна дослідити компаративну модель перекладу. Аналізуючи 

цю модель перекладу, прихильниками якої були Ж.-П. Віне та Ж. Дарбельне, 

Е. Честермен схематично демонструє її так (Chesterman, 2000, p. 20):  

Текст-оригінал = перекладений текст  

або Текст-оригінал = перекладений текст  

Згаданий вище автор зазначає, що завданням такої моделі є простий 

пошук еквівалентів мови тексту оригіналу у мові тексту перекладу, і якщо 

такі не знаходяться – знаходження найбільш близького відповідника у мові 

тексту перекладу зі збереженням контекстуального змісту. 

З іншого боку, процесуальні моделі розроблялися у дослідженнях 

Ю. Найди (river-crossing model (Nida, 1991)), К. Норд (looping model (Nord, 

1992)), Е. Честермена (comparative model (Chesterman, 1997)) та ін.  

Схеми цих моделей теж різноманітні: 
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1. Відправник         повідомлення          отримувач 

2. Текст-оригінал          процес перекладу         текст-переклад 

3. Специфікація           підготовка           переклад        оцінювання 

4. Вхідна інформація         чорний ящик          вихідна інформація 

Як бачимо, подані схеми відображають лінійні зв‘язки, що, на нашу 

думку, якнайкраще відображає саме процес  усного перекладу, оскільки, на 

відміну від письмового, де в процесі перекладу можливі різноманітні 

багаторазові повернення до вхідної інформації, оцінювання продукту 

перекладу, перегляд неточностей, вдосконалення тексту перекладу, повторне 

оцінювання тощо, у процесі усного перекладу такої можливості немає. 

Е. Честермен обґрунтовує також так звану каузальну модель (causal 

model), що передбачає розуміння процесу перекладу як причинно-

наслідкового процесу, пропонуючи таку схему (Chesterman, 2000). 

Якщо Х (у тексті оригіналу), то в тексті перекладу – Y, яку детальніше 

можна подати так, як на рис. 5. 

Запропонувавши таку модель, автор стверджує, що саме вона 

примушує перекладача свідомо застосовувати когнітивні процеси і приймати 

відповідні перекладацькі рішення, а отже, застосовувати ті чи інші 

перекладацькі стратегії з метою уникнення можливих проблем чи вирішення 

тих, що вже виникли (Chesterman, 2000). 

У нечисельних російськомовних та українськомовних публікаціях 

перекладацьку стратегію нерідко не відокремлюють від комунікативної. У 

незначній кількості наукових розвідок все ж робиться спроба віднайти 

специфіку перекладацьких стратегій на противагу комунікативним. До 

прикладу, М. К. Гарбовський під перекладацькою стратегією розуміє певну 

головну лінію поведінки перекладача щодо перетворення вхідного тексту 

мови оригіналу відповідно до комунікативної мети в ситуації відповідного 

виду перекладу (Гарбовский, 2004, сс. 506-508).   
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Рис. 5. Каузальна модель перекладу Е. Честермена (Chesterman, 2000) 
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збереженням змісту повідомлення); д) модуляція (зміна точки зору чи 

когнітивної категорії у стосунку до тексту перекладу); е) еквівалентність; 

є) адаптація (перенесення елементу культури з тексту мови оригіналу в текст 

мови перекладу, оскільки ситуація, що описується в тексті оригіналу, не є 

відома для мови перекладу) (Vinay & Darbelnet, 1995). 

Поділ на глобальні і локальні стратегії можна також помітити і у 

Р. Яаскеляйнен, хоч дослівно авторка не подає такої класифікації, умовно 

поділяючи на такі стратегії, які стосуються безпосередньо перекладацьких дій, 

спрямованих на переклад фрагментів тексту, і стратегії, що стосуються цілого 

процесу перекладу, тобто дають змогу запропонувати глобальне вирішення 

перекладацьких проблем (product-oriented and process-oriented strategies). Більше 

того, згадана вище дослідниця вбачає у стратегічності перекладу складну 

структуру, зазначаючи, що такий аспект професійної діяльності передбачає 

наявність низки компетентностей перекладача, комплекс кроків, умінь, 

спрямованих на засвоєння, зберігання й використання необхідної для перекладу 

інформації (Jaaskelainen, 1999, p. 71). Тому можемо припустити, що мова йде 

про стратегічну компетентність, до складу якої входять як глобальні, так і 

часткові перекладацькі стратегії, комунікативні стратегії, а також увесь діапазон 

інших типів стратегій, які стосуються не лише роботи із текстами двох мов під 

час перекладу, але і метакогнітивні та когнітивні стратегії, визначені ще у 

працях М. Свейна, М. Кенала та інших учених.  

Схожу позицію зустрічаємо у П. Герлофа, який робить спробу 

класифікувати стратегії у певні групи: 1) стратегії, спрямовані на ідентифікацію 

проблеми; 2) група стратегій, що забезпечують адекватний лінгвістичний аналіз 

текстів двох мов; 3) стратегії, що забезпечують збереження і при необхідності 

відтворення інформації; 4) стратегії, спрямовані на пошук і відбір відповідних 

перекладацьких методів і прийомів; 5) стратегії, що контролюють процеси 

міжмовної та міжкультурної інтерференції; 6) стратегії текстової 

контекстуалізації; 7) стратегії редагування продукту перекладу й моніторення 

перекладацької діяльності (Gerloff, 1988). Запропоновані вище групи стратегій 
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можна класифікувати на метакогнітивні, когнітивні, глобальні перекладацькі 

стратегії, часткові перекладацькі стратегії (локальні).  

З метою глибшого розуміння сутності стратегічної компетентності 

проаналізуємо її безвідносно до процесу перекладу, тобто простежимо хід 

наукової позиції щодо стратегічної компетентності у процесі міжмовного 

спілкування.  

Ю. В. Сорокіна вважає, що комунікативна стратегія є комплексом 

мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення глобальної комунікативної мети, 

які залежать від особистості учасників комунікативної взаємодії, стосунків між 

ними та умов спілкування. У запропонованому визначенні, на нашу думку, 

бракує екстралінгвістичних факторів, хоч про них опосередковано авторка 

згадує як такі, що детермінують комунікативну стратегію, але не є її 

елементами (Сорокина, 2014, с. 90).  

Для нашого дослідження важливою є таксономія Г. Стерна, відповідно до 

якої можна виділити такі групи стратегій (Stern, 1992, pp. 262-266): 1) стратегії 

організації та планування комунікативної діяльності; 2) когнітивні стратегії; 

3) комунікативні стратегії; 4) міжособистісні стратегії; 5) афективні стратегії. З 

іншого боку В. Едмондсон, Дж. Хаус вирізняють: 1) метакогнітивні – стратегії 

планування, організації й контролю діяльності, аналіз успіхів і невдач; 

2) когнітивні – свідомі способи обробки інформації; 3) соціально-афективні – 

порозуміння у спілкуванні завдяки взаємодії, обміну інформацією (Edmondson, 

2000, p. 237). 

Перші автори, котрі обґрунтували у своїх працях поняття комунікативних 

стратегій і стратегічної компетентності у складі комунікативної, М. Кенал та 

М. Свейн вважають, що сутність стратегічної компетентності полягає в 

оперуванні стратегіями вербального й невербального спілкування при умові 

загрози зриву комунікації з метою компенсації мовного і мовленнєвого 

матеріалу, необхідного для продовження процесу комунікативної взаємодії 

(Canale, 1980, p. 12). І хоч автори виділяють дві групи комунікативних стратегій 

(досягнення та редукції), цінність їх міркувань полягає в наданні стратегічній 
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компетентності особливої вагомості, оскільки вони вважають, що механізми її 

залучаються при умові недостатньої сформованості інших компонентів 

комунікативної компетентності, що співзвучне із думкою про стратегічну 

компетентність перекладача авторів PACTE (Canale, 1980, p. 30), які відводять 

їй центральну позицію у структурі професійної компетентності.  

Аналіз помилок у процесі перекладу як підхід до розуміння сутності 

стратегічної компетентності дав підстави Г. Вотьяк виділити стратегії 

транспозиції, модуляції та трансформації (на трьох мовних рівнях – 

лексичному, семантичному та синтаксичному), які автор почергово називає то 

стратегіями, то процедурами, а також наголосити на необхідності врахування 

таких факторів, які впливають на можливість виникнення перекладацьких 

проблем і помилок (Wotjak, 1997, p. 104): 

- специфіка автора тексту оригіналу; 

- сприймання перекладача як професіонала як в мові оригіналу, так і в 

мові перекладу; 

- специфіка аудиторії, що отримує текст перекладу; 

- відмінність соціокультурного фону авторів тексту оригіналу та 

отримувачів тексту перекладу і самого перекладача; 

- наявність невербальних семіотичних факторів та інформації у тексті 

оригіналу, а також тих, розуміння яких приходить в ході ситуації, в якій 

відбувається процес спілкування і перекладу, чи тих, розуміння яких базується 

на енциклопедичних знаннях перекладача. 

Російська дослідниця О. В. Алікіна пов‘язує перекладацькі помилки із 

процесом використання перекладацьких стратегій, зазначаючи, що перша є 

результатом збою в реалізації перекладацької стратегії (Аликина, 2008, с. 62).  

Подібно до відсутності одностайності наукової позиції щодо сутності 

перекладацьких і комунікативних стратегій, ми не знайшли однозначного 

трактування стратегічної компетентності перекладача.  

Л. Бахмен вважає стратегічну компетентність здатністю користувача 

мови залучити комунікативну компетентність у реальний контекст іншомовної 
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взаємодії, яка охоплює аспекти оцінювання, планування та виконання 

комунікативних завдань; більше того, автор бачить цю компетентність не лише 

як одну із складових комунікативної, але й таку, що володіє окремими 

когнітивними здібностями (Bachman, 1990, p. 107).   

Відповідно до позиції М. Кенала та М. Свейна, стратегічна 

компетентність є певним набором вербальних і невербальних комунікативних 

стратегій (Canale, 1980, p. 30).  

Таким чином, врахувавши розвідки науковців про сутність 

перекладацьких та комунікативних стратегій, стратегічну компетентність 

перекладача розуміємо як комплекс взаємопов‘язаних і взаємозалежних 

чотирьох груп перекладацьких і комунікативних стратегій (глобальних / 

метакогнітивних, когнітивних, локальних, соціально-афективних), які 

забезпечують ефективне функціонування усіх компонентів професійної 

компетентності перекладача, регулюють процес перекладу з метою 

найефективнішого його здійснення і допомагають у подоланні перекладацьких 

проблем. На рисунку 6 зображено загальну структуру стратегічної 

компетентності перекладача у нашому розумінні її сутності.  

 

Рис. 6. Загальна структура стратегічної компетентності перекладача 
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Розуміючи, що згадана вище загальна структура англомовної 

стратегічної компетентності перекладача потребує деталізації залежно від 

видів перекладу, ми не здійснювали спроби опрацювання методики 

формування англомовної стратегічної компетентності майбутніх 

перекладачів для всіх видів перекладу (хоч припускаємо, що значний обсяг 

складових груп стратегій буде повторюватися для всіх видів), оскільки 

вважаємо, що така деталізація сутності стратегічної компетентності для 

кожного з видів перекладу потребує окремого дослідження, що не було 

передбачено метою й завданнями нашої дисертаційної роботи. Зважаючи 

на власний досвід перекладацької діяльності, досвід професійної 

підготовки майбутніх перекладачів та розуміння складності підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів в усних видах перекладу, про яку 

ведуть мову науковці у своїх численних публікаціях (Alves, 2007; Gerver, 

1980; Newmark, 1988b) та інші, зокрема в усному двосторонньому 

перекладі, наше дослідження зосередимо на дослідженні англомовної 

стратегічної компетентності майбутнього перекладача в усному 

двосторонньому перекладі. Тому у розробленій нами методичній системі 

пропонуються відповідні вправи і завдання для формування 

вищезазначеної компетентності в усному двосторонньому перекладі. 

З метою деталізації і наповнення відповідними стратегіями 

визначеної нами вище загальної структури англомовної стратегічної 

компетентності майбутніх перекладачів відповідно до специфіки усного 

двостороннього перекладу, зробимо певне пояснення специфіки цього 

виду перекладу.  

Розмежовуючи специфіку усного та письмового видів перекладу (вже 

не кажучи про наявність окремих підвидів в межах кожного), 

Н. В. Зінукова виокремлює низку критеріїв, за якими зазначені види 

суттєво різняться, а тому вимагають специфічної підготовки; сюди 

дослідниця відносить: 1) одноразовість презентації тексту в усному 

перекладі, що, у свою чергу, зумовлює врахування такого фактору, як 
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жорсткі часові рамки, в яких знаходиться перекладач у процесі вирішення 

перекладацького завдання, і необхідність орієнтації перекладача на 

миттєвому досягненні комунікативної мети й певному ігноруванні 

першочергової необхідності дотримання коректності граматичних явищ і 

нормативності мови (у порівнянні з довгостроковим досягненням 

комунікативної цілі в письмовому перекладі, де, навпаки, головною метою 

є дотримання усіх стандартів нормативності у лексичному, граматичному 

та стилістичному аспектах мови); 2) відсутність можливості коригування 

перекладацького продукту після його повідомлення у процесі перекладу; 

3) лінійність презентації тексту (у порівнянні з холістичним 

представленням у процесі письмового перекладу), яка передбачає 

порційоване знайомство усного перекладача із окремими фрагментами 

тексту, а не його повною версією; 4) неможливість заповнення тематичних 

прогалин у ході усного перекладу (на відміну від письмового перекладу, де 

перекладач може звернутися до додаткових довідкових джерел для 

з‘ясування незрозумілих моментів тексту оригіналу) (Зінукова, 2017, 

сс.145-146). Окрім цього, порівнюючи усний та письмовий види 

перекладу, потрібно певним чином враховувати елемент складності 

першого, на якому власне наголошує О. В. Попова у своїй монографії: 

«Усний переклад викликає більше труднощів, ніж його письмовий 

різновид, оскільки перед студентом постає два основних завдання: 

адекватно сприйняти інформацію на слух та відтворити її зміст мовою 

перекладу» (Попова, 2016, с. 281). 

Для належного розуміння специфіки усного двостороннього 

перекладу корисною може бути також і довідка щодо його типології. До 

прикладу, Ф. Пьошакер розрізняє типи усного перекладу залежно від 

сфери застосування, виокремлюючи інституційний (комунальний) 

переклад, переклад-супровід у процесі міжмовного посередництва у 

побутових повсякденних ситуаціях спілкування, скажімо упродовж 

закордонних подорожей чи відряджень, медіапереклад, в якому 
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здійснюється переклад текстів, що презентуються засобами масової 

інформації (до прикладу, прес-конференції, різноманітні інтерв‘ю, ток-

шоу, фільмів тощо), переклад телефонних переговорів; міжмовне / 

міжкультурне посередництво в бізнесі, переклад під час великого 

масштабу міжнародних конференцій, де здебільшого здійснюється 

переклад публічних виступів, досить часто з використанням значної 

кількості мов (Pöschaker, 2001). Беручи до уваги напрямок перекладу, 

виділяють усний односторонній (здійснюється в одному напрямку – або з 

рідної мови іноземною, або з іноземної мови рідною) та двосторонній 

(передбачає почергове перемикання між кодами двох контактуючих при 

перекладі мов, зазвичай у ході перекладу діалогічного мовлення).  

Окрім цього, у таксономії видів перекладу можна виокремити інші 

типи, орієнтуючись на такі критерії розрізнення, як розташування 

учасників міжмовної / міжкультурної взаємодії (тут виділяють контактний 

і дистанційний переклад), обсяг перекладеного тексту (повний чи 

скорочений), знакова система передачі перекладеного тексту (аудитивний, 

аудіовізуальний, візуально-жестовий), використання технічного 

обладнання тощо (Аликина, 2010, сс. 66-67). Залежно від способу 

виконання перекладу, С. Є. Максімов вирізняє послідовний, синхронний 

переклади, а також переклад-нашіптування (Максімов, 2007, с. 31). 

Таким чином, беручи до уваги видову різноманітність усного 

перекладу, доповнену структуру англомовної стратегічної компетентності 

в усному двосторонньому перекладі (далі за текстом АСКВУДП) 

представимо у такому компонентному наповненні.  

До групи глобальних (метакогнітивних) стратегій відносимо:  

- стратегії ідентифікації перекладацьких проблем; 

- стратегії пошуку і відбору адекватних / оптимальних 

перекладацьких методів і прийомів з урахуванням лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів (на основі порівняння двох контактуючих 
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мов, соціально-культурної специфіки автора тексту оригіналу та реціпієнта 

тексту перекладу); 

- стратегії контролю й оцінювання власної перекладацької 

діяльності.  

Локальні стратегії розподіляємо на дві підгрупи. До першої – 

власне перекладацькі стратегії – відносимо: 1) стратегії розуміння тексту 

оригіналу; 2) стратегії продукування тексту перекладу, які, у свою чергу 

поділяються ще на: 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. 

Виділені підгрупи складається з певного набору мікростратегій чи, як їх 

називають у наукових розвідках (про що йшла мова раніше у цьому 

підрозділі), перекладацьких прийомів (наприклад, транспозиції, модуляції, 

трансформації, адаптації, калькування, трансференції, культурного 

еквіваленту, описового еквіваленту, парафразу, синонімії, компенсації, 

копуляції тощо). Тут важко розмежувати, до якої підгрупи застосовуються 

відповідні прийоми, оскільки має місце їх накладання, а іноді 

використання кількох прийомів з різних підгруп одночасно. До другої – 

комунікативні стратегії – відносимо: стратегії досягнення (із прийомами 

парафразу, словотворення, контекстуальної здогадки та ін.), стратегії 

редукції (прийом зміни змісту із уникненням тієї її частини, що не несе 

смислового навантаження на повідомлення та ін.), стратегії доповнення 

(прийоми роботи зі словником, вивчення інформації, заповнення прогалин 

в енциклопедичних знаннях та ін.), стратегії групування  (прийоми 

нотування тощо).  

Когнітивні стратегії також передбачають поділ на дві підгрупи: 

1) комунікативні (стратегії збереження інформації (storage strategies) та 

стратегії відтворення інформації (retrieval strategies) у разі її необхідності); 
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2) перекладацькі (стратегії очікування; стратегії «вигравання» часу; 

стратегії ймовірного прогнозування (Арутюнян, 2013, с. 12)) тощо. 

Соціально-афективні стратегії мають на меті самоконтроль 

емоційних (страху, фрустрації, демотивації) і психосоматичних станів 

перекладача у процесі здійснення усного двостороннього перекладу, 

розуміння специфіки ситуації перекладу, розуміння та регулювання 

процесів можливої міжмовної та міжкультурної інтерференції.  

Обґрунтована й визначена нами структура англомовної стратегічної 

компетентності перекладача (зокрема в усному двосторонньому перекладі) 

стане основою для розробки методики і системи вправ для формування  в 

майбутніх перекладачів АСКВУДП. Водночас слід зауважити, що нашу 

методику ми орієнтуємо на процес підготовки майбутнього перекладача до 

здійснення усного двостороннього перекладу без диференціації способів 

здійснення перекладацької діяльності (маємо на увазі усний послідовний, 

усний синхронний, усний переклад з аркуша чи усний нашіптувальний 

переклад), фактично передбачаючи її використання на так званому 

першому (загальному, спільному для усіх типів усного двостороннього 

перекладу) етапі професійної підготовки майбутніх перекладачів. 

Відповідно, обґрунтована нами структура і сутність англомовної 

стратегічної компетентності буде актуальною для підготовки майбутніх 

перекладачів, що здійснюють свою діяльність в усіх типах усного 

двостороннього перекладу (перекладачів-синхроністів, перекладачів 

усного послідовного перекладу, перекладачів, що здійснюють переклад-

нашіптування тощо). 

Структура іншомовної (у нашому дослідженні англомовної) 

стратегічної компетентності і її сутність, що передбачає врахування 

впливу когнітивних аспектів перекладацької діяльності, залучення 

психологічних механізмів комунікативної діяльності, зумовлює 

необхідність вивчення психолінгвістичних засад навчання майбутніх 

перекладачів перекладацьких стратегій у здійсненні усного 
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двостороннього перекладу, що й стане предметом дослідження у 

наступному підрозділі роботи.   

 

1.3. Психолінгвістичні аспекти формування у майбутніх 

перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі 

 

Необхідність вивчення психолінгвістичних особливостей перекладацької 

діяльності (вважаємо за доцільне наголосити на тому, що у нашій роботі ми 

розглядаємо перекладацьку діяльність фахівця у здійсненні усного 

двостороннього перекладу), яка передбачає використання перекладацьких 

стратегій (що було доведено у попередніх підрозділах), зумовлена, у нашому 

випадку, думкою І. С. Алєксєєвої про те, що знання двох мов (оригіналу і 

перекладу) зовсім не гарантує досконалості у цій діяльності, тобто 

перекладацькій (Алексеева, 2001, с. 43). Очевидно, протиріччя зазначеного 

твердження свідчить про існування таких механізмів, які впливають на якість 

перекладацької діяльності незалежно від знання мов.  

Є. В. Перервін вважає переклад психологічним процесом і наголошує на 

необхідності вивчення й обґрунтування психологічної основи для визначення 

сутності цієї діяльності (Перервин, 2016, с. 917). Автор обґрунтовує свою 

позицію тим, що психолінгвістика вивчає процеси породження і сприймання 

мовлення в узгодженні із системою мови, інтерпретуючи мову як динамічну 

систему мовленнєвої діяльності людини (схожу думку знаходимо в іншого 

автора (Вендина, 2008, с. 32)), тобто об‘єктом психолінгвістики є мовленнєва 

діяльність, а об‘єктом перекладу є особливий вид мовленнєвої діяльності, що 

увиразнює спільні інтереси теорії перекладу та психолінгвістики.  

Особливості сприймання мови оригіналу, функціонування пам‘яті на 

різних етапах обробки лінгвістичної інформації, специфіка продукування 

висловлювання мовою перекладу, особливості контролю за процесом 

генерування перекладацьких рішень – усі ці аспекти стосуються 
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психолінгвістичного трактування процесів перекладацької діяльності. Окрім 

того, психолінгвістичні відмінності обґрунтування перекладацької діяльності 

стосуються різних видів перекладу і тих психологічних механізмів, що беруть в 

них участь. До прикладу, особливість синхронного перекладу полягає в 

паралельному (а не послідовному) сприйманні мови тексту оригіналу і 

продукування власного мовлення мовою перекладу, що зумовлює жорстке 

лімітування часу (дані свідчать, що синхроніст має удвічі менше часу на 

переклад у порівнянні з перекладачем при усному послідовному перекладі), що 

потребує наявності у перекладача великої кількості еквівалентних пар 

лексичних одиниць, знаково пов‘язаних між собою, і вимагає здійснювати 

переклад не через аналіз і синтез (тобто мислення), а через умовні рефлекси (на 

рівні «стимул» – «реакція»), врахування темпу мовлення оратора, 

синхронізуючи його зі своїм. Переклад у синхроніста є посегментним, у міру 

надходження цих сегментів, на відміну від послідовного перекладача, який 

прослуховує усе повідомлення до кінця і аж тоді приступає до перекладу 

(Дударева, 2009, с. 68; Ширяев, 1979, с. 6). Більше того, професійна діяльність 

синхронного перекладача в умовах одночасного слухання і говоріння вимагає 

постійної концентрації уваги і безперервного говоріння, що зумовлює ситуацію 

роздвоєння уваги і необхідність зіставлення двох мов з постійним 

перемиканням кодів (Перервин, 2016, с. 918).  

Водночас слід зазначити, що у науковій літературі вивчення 

психолінгвістичних аспектів перекладацької діяльності представлене 

фрагментарно і несистемно (Коляда, 2016, с. 372). Н. О. Коляда, зокрема, 

вважає, що дослідження перекладу з точки зору психолінгвістики передбачає 

вивчення питань взаємодії мови і мислення (Коляда, 2016, с. 373). 

О. Д. Швейцер виділив головні питання, які слід враховувати у 

психолінгвістичному аналізі перекладацької діяльності та побудові відповідних 

методичних процедур з метою формування перекладацької компетентності:  

- особливості сприймання і розуміння у процесі перекладу; 

- особливості уваги і роль установки і знань; 



67 

- роль навчання і здогадки (Швейцер, 1973, с. 60). 

Стосовно першого аспекту, цікавою є ідея М. О. Холодної про значення 

інтелекту у сприйманні інформації. У процесі сприймання текстовий смисл (як 

система висловлювань, що визначає дискурс) відображається у свідомості, 

проходячи крізь сферу інтелекту (ментального досвіду реципієнта), що 

визначається тим середовищем, в якому він здобувався. Саме в моделі 

ментального досвіду М. О. Холодна вирізняє чотири рівні, які й є 

визначальними у формуванні структури інтелекту (Холодная, 2002, сс. 107-

108). Перший рівень – когнітивний досвід – містить ментальні структури 

(архетипові – передаються за допомогою генетичного і соціального 

наслідування; способи кодування інформації – суб‘єктивні засоби відображення 

й організації отриманого досвіду; когнітивні схеми – узагальнені і 

стереотипізовані форми зберігання досвіду, тобто прототипи, фрейми, сценарії; 

семантичні структури – індивідуальна система значень, що характеризує 

предметний та афективно-оцінювальний зміст досвіду; понятійні структури – 

інтегральні психічні утворення, що залучають різні способи кодування 

інформації, візуальні схеми різного рівня узагальненості й ієрархічний характер 

організації семантичних ознак), що забезпечують зберігання, впорядкування і 

перетворення вхідної інформації. Другий рівень – метакогнітивний досвід – 

забезпечує довільну і мимовільну регуляцію інтелектуальної діяльності 

(мимовільний інтелектуальний контроль визначає особливості й стильові 

ознаки інтелектуальної діяльності, у той час коли довільний інтелектуальний 

контроль забезпечує планування, передбачення, оцінювання, управління своєю 

інтелектуальною діяльністю). До цього рівня належить і відкрита пізнавальна 

позиція, що забезпечує варіативність і різноманіття суб‘єктивних способів 

осмислення й адекватне сприймання нової інформації. Третій рівень – 

інтенційний досвід – визначає індивідуальні інтелектуальні здібності, зумовлює 

вподобання, переконання й розумове налаштування. Інтелектуальні інтенції 

(наміри), зазначає М. О. Холодна, формуються у процесі еволюції 

індивідуального ментального досвіду (Холодная, 2002, с. 108). І, нарешті, 
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четвертий рівень – інтелектуальні здібності – визначає якісні та результативні 

прояви інтелектуальної діяльності. Сюди авторка відносить конвергентні та 

дивергентні здібності, научуваність, пізнавальні стилі тощо. Отже, розуміння 

смислу тексту визначається ментальним досвідом, тобто, фактично, 

незважаючи на особистісну специфіку ментальної сфери, у межах однієї 

культури можна виділити певні інваріанти, що визначатимуть характерні 

особливості ментального досвіду представників тієї чи іншої культури. 

Водночас, у дослідженні М. О. Холодної наголошується важливість першого 

рівня ментального досвіду – когнітивного. Таким чином, зазначені вище 

аспекти слід враховувати у процесі формування перекладацької компетентності 

майбутніх українських фахівців у сфері перекладу. 

Вартими уваги також видаються психолінгвістичні моделі перекладу і 

перекладацької діяльності, а також функціонування мислення й пам‘яті 

перекладача у процесі здійснення перекладу. Спершу проаналізуємо відомі нам 

психолінгвістичні моделі перекладу.  

Зокрема, А. Ф. Ширяєв запропонував психолінгвістичну модель 

синхронного перекладу, в якій він розглядається як діяльність, що складається 

із послідовних взаємопов‘язаних дій, кожна з яких, у свою чергу, передбачає 

наявність трьох фаз: фази орієнтування в умовах / ситуації перекладацького 

завдання і пошук відповідного рішення, фази здійснення і фази контролю 

(Ширяев, 1979, с. 16). Як бачимо, зазначені згаданим вище автором фази 

фактично збігаються із назвами перекладацьких стратегій у структурі 

стратегічної компетентності, про які йшла мова у попередньому підрозділі 

дисертації.  

Перша фаза орієнтує перекладача і налаштовує відповідним чином 

залежно від умов / ситуації, в яких / якій буде виконуватися перекладацьке 

завдання. До прикладу, проілюструємо цю фазу через роботу перекладача на 

міжнародному конгресі політиків: на основі знання про міжнародну політичну 

ситуацію, історію й передумови скликання цього конгресу, мети його 

учасників, політичної ситуації в країні, для якої здійснюється переклад, а також 
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інших факторів перекладач будує у своїй свідомості вірогідну модель тексту 

оригіналу, який йому доведеться перекладати. Далі, з початком виголошення 

тексту перекладач сприймає його початковий сегмент, який є умовою першого 

перекладацького завдання, виділяє орієнтири, що передають його смисловий 

зміст і мовну форму, таким чином накопичуючи інформацію для пошуку 

адекватного (найбільш оптимального) перекладацького рішення. Якщо 

налаштування до першої дії було адекватним і достатньо деталізованим, то 

відбувається ідентифікація вихідного сегмента, і перекладач здійснює вибір 

рішення із низки підготовлених. Якщо ж таке налаштування виявилося не 

зовсім вдалим, на основі орієнтирів, власного досвіду й енциклопедичних знань 

перекладач теж здійснює вибір перекладацького рішення, однак з більшими 

труднощами.  

Друга фаза (фаза здійснення) полягає у продукуванні сегменту тексту 

мовою перекладу відповідно до прийнятого перекладацького рішення. 

Розгортання продукування відбувається у внутрішньому мовленні на основі 

сконструйованого фрагменту чи вибраного із низки заготовлених під час 

першої фази. Описані дві фази є дуже короткотривалими, і дуже важко 

провести межу між ними.  

Третя фаза (контролю) забезпечує можливість оцінювання перекладачем 

правильності виконаного перекладу, яке стає можливим лише після 

прослуховування ним наступного сегменту тексту оригіналу. Саме тому ця фаза 

є найбільш тривалою у перекладацькій дії.  

Водночас, складність перекладу полягає в тому, що одночасно із 

прийняттям рішення щодо першого перекладацького завдання (перекладу 

першого сегменту) перекладач-синхроніст повинен приступити до фази 

орієнтування в умовах другого перекладацького завдання; аналогічно такий же 

алгоритм протікання в паралельному режимі усіх наступних фаз кожного 

наступного перекладацького завдання. Таким чином, слухання і говоріння у 

синхронному перекладі ніби боряться і «перешкоджають» одне одному, але й 

формують єдине ціле (Ширяев, 1979, с. 19). Виникає питання: які ж 
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психологічні механізми забезпечують цю, здавалося б, суперечливу 

одночасність? 

Вчені визначають такі механізми у цьому аспекті (Сдобников, 2006, с. 

330; Швейцер, 2009; Чернов, 1987, с. 128): 1) механізм вірогідного 

прогнозування; 2) механізм мовленнєвої компресії; 3) механізм слухового 

впізнавання мовленнєвих образів. 

Специфіка першого із зазначених вище механізмів – вірогідного 

прогнозування – полягає в тому, що у процесі сприймання мовлення на слух 

перекладач висуває гіпотези про смисловий / вербалізований розвиток, склад чи 

завершення комунікативних намірів мовця (чи автора письмового тексту) 

(Сдобников, 2006, с. 330). Це відбувається на основі підсвідомого суб‘єктивного 

оцінювання вірогідності подальшого розвитку певної смислової ситуації, тобто 

у процесі перекладу фахівець перевіряє правильність своїх гіпотез, уточнює їх 

за допомогою орієнтації у повідомленні мовця, постійно висуваючи 

припущення про синтаксичне оформлення і лексичне наповнення. Цей 

механізм працює, як вже зазначено вище, на всіх рівнях мови і тому суттєво 

полегшує роботу перекладача, оскільки заздалегідь налаштовує його на 

вирішення щоразу нових перекладацьких завдань, забезпечує їх розпізнавання 

за окремими ознаками, а не повне їх сприймання й аналіз, що значно скорочує 

час на опрацювання почутої інформації (Чернов, 1987, с. 128). Б. Штайєр 

стверджує, що згаданий вище механізм не є основним засобом в роботі 

перекладача, але погоджується із тим, що навіть якщо лексичне наповнення 

повідомлення важко спрогнозувати перекладачу, особливо якщо тема 

перекладу є для нього зовсім невідомою, однак проектування структури будь-

якої фрази є можливим навіть за допомогою першого слова (до прикладу, 

можна спрогнозувати структуру початку речення, почувши слово 

«Вважаючи…..» чи «Хіба….?») (Штайер, 1975, с. 103). 

Наступним засобом синхронізації в перекладі є механізм мовленнєвої 

компресії, тобто зменшення обсягу тексту без спотворення комунікативної мети 

автора повідомлення, що забезпечується завдяки інформаційній надлишковості 
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мовлення. Таким чином, у процесі перекладу передається лише ядро вихідного 

повідомлення, що містить важливу для розуміння інформацію, а подробиці, 

виражені другорядними елементами, втрачаються під час перекодування 

(Швейцер, 2009, с. 152). У реалізації цього механізму можна виділити певні 

перекладацькі прийоми: 1) усунення із тексту перекладу відрізків, що містять 

інформацію, розуміння якої можливе через екстралінгвістичну ситуацію 

повідомлення; 2) усунення із тексту тих відрізків, які дублюють за змістом 

попереднє висловлювання; 3) усунення із тексту перекладу формул ввічливості, 

відступу від теми повідомлення, певних епітетів, обставинних зворотів тощо 

(Кузнецова, 2012, с. 62). Саме перекладацькі стратегії допомагають перекладачу 

визначити, який із зазначених вище прийомів (а також інших, описаних у 

попередньому підрозділі дисертації) слід використати у виконанні кожного 

конкретного перекладацького завдання. Більше того, час на прийняття рішення 

у перекладача дуже малий, тому такі стратегії слід сформувати до рівня 

автоматизму, що можливо досягти за допомогою відповідних тренувальних 

процедур, тобто з використанням елементів тренінгу. З цією метою ми 

пропонуємо тренінгову методичну систему формування іншомовних (у нашому 

випадку – англомовних) перекладацьких стратегій у майбутніх перекладачів, 

специфіка якого буде обґрунтована й описана в наступному підрозділі роботи.  

В умовах звичайної усної мовленнєвої взаємодії сприймання і розуміння 

повідомлення відбувається на основі впізнавання слів і словосполучень у 

прихованому артикуляційному відтворенні мовленнєвих сигналів. Під час 

перекладу таке явище є дуже обмеженим в силу браку часу на таке впізнавання. 

Тому сутність механізму слухового впізнавання мовленнєвих образів полягає в 

тому, що перекладач на основі слухових образів слів і словосполучень впізнає 

їх значення, оминаючи фазу артикуляційного відтворення їх про себе, а також 

утримання в свідомості отриманої інформації у вигляді зорових і слухових 

відчуттів (Ширяев, 1979, с. 66).  

А. О. Яковлєв наголошує на необхідності розуміти переклад не лише як 

мовленнєву діяльність (як це, наприклад, доводить І. О. Зимня (Зимняя, 2001)), 
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а як мовленнєво-мисленнєву, оскільки у цій діяльності бере участь значна 

частина психічних процесів, які не пов‘язані з мовою (Яковлев, 2015, сс. 37-38), 

саме тому автор наполягає на необхідності розвитку мислення у навчанні 

перекладу. З іншого боку, згаданий вище автор зазначає, що в кожному 

конкретному випадку перекладач як учасник ситуації спілкування при 

перекладі орієнтується не стільки на об‘єктивні характеристики й умови цієї 

ситуації, а на те, як саме він її сприймає, на її ідеальний образ у своїй 

свідомості, і цей образ безперечно зазнає впливу емоційних, смислових 

цінностей, притаманних перекладачу (Яковлев, 2015, с. 49). Отже, процеси 

сприймання, специфіка свідомості – це ті психічні явища, особливості 

функціонування яких слід враховувати у навчанні майбутніх перекладачів.  

Досліджуючи щойно і раніше згадані (мислення, сприймання та ін.) 

психічні процеси, А. О. Яковлєв розробив психолінгвістичну модель перекладу, 

яка розгортається через чотири рівні перекладацьких дій і операцій: рівень 

сприймання, мисленнєвий рівень, рівень переробки і рівень реалізації (Яковлев, 

2015, с. 63). На першому рівні – сприймання – відбувається цілісне сприймання 

тексту (саме тут автор заперечує лінійність сприймання інформації 

перекладачем). Сприймання має багаторівневу складну структуру, будучи 

перцептивно-мисленнєвою мнемічною діяльністю (Зимняя, 2001, сс. 309-312). 

Більше того, повне сприймання тексту відбувається як результат складної 

аналітико-синтетичної роботи, упродовж якої виділяються певні суттєві ознаки, 

гальмують, упускаються інші, несуттєві, й елементи сприймання комбінуються 

в єдине осмислене ціле (Лурия, 2006, с. 123); окрім цього, сприймання є завжди 

і розумінням, тобто є процесом смислового сприймання, що пов‘язує його із 

мисленням, тобто сприймається не сам текст, а те, що за ним стоїть, тобто його 

смисл. Іншим аспектом у сприйманні є його зв‘язок з образом світу. Текст, що 

підлягає сприйманню, є частиною світосприйняття індивіда (Яковлев, 2015, с. 

64). Таким чином, у процесі перекладу і сприймання діє закон випереджуючого 

відображення дійсності (і механізм вірогідного прогнозування бере участь саме 

тут), який відразу переходить в активне відображення дійсності. Відповідно, на 
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цьому рівні виконуються дії перекладача у сприйманні й побудові у свідомості 

перекладача образу змісту тексту, який пізніше використовуватиметься як 

опора на наступних рівнях.  

На мисленнєвому рівні вибудований образ вростає у світосприймання 

перекладача, стає частиною його загального перцептивно-когнітивного 

афективного досвіду (Залевская, 2005, сс. 239-240), відбувається проекція 

образу змісту тексту, в якому значення і смисли об‘єднуються в єдине ціле 

(Зинченко, 2010, с. 113), переплітаються певні індивідуальні (наміри 

перекладача, його переживання, оцінювання, його бачення ситуації тощо) і 

суспільні елементи (еталони, норми перекладацької діяльності); цей образ 

знаходиться не в самому тексті, а у свідомості перекладача. 

Дії й операції рівня трансформації спрямовані на створення вторинної 

форми тексту (тексту перекладу), тобто за їх допомогою відбувається створення 

загальної семантико-синтаксичної структури образу тексту. Саме на цьому рівні 

за допомогою опори на образ ситуації (культурно обумовлені її елементи) й 

образ змісту тексту відповідно до образу результату своєї діяльності перекладач 

приймає рішення про те, які елементи смислу потрібно залишити 

невираженими, а які слід зробити елементами змісту, тобто виразити вербально. 

І нарешті на рівні реалізації відбувається формулювання, загальна семантико-

синтаксична структура висловлювання наповнюється конкретними 

лексичними, синтаксичними і морфологічними одиницями й елементами. Слід 

також зазначити, що на цьому рівні відбувається співпраця свідомості 

перекладача з рівнем сприймання і рівнем переробки, відбувається постійна 

корекція вербалізації тексту перекладу (Яковлев, 2015, с. 73). Описана вище 

модель представлена на рис. 7.  

В. К. Колобаєв та А. Ю. Віхарева теж досліджували психолінгвістичні 

основи перекладацької діяльності й обґрунтували свою модель на основі 

психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності О. О. Леонтьєва. Автори 

зазначають, що така модель передбачає наявність мотиву, мети, внутрішньої 

програми майбутнього висловлювання, побудову висловлювання у 
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внутрішньому мовленні і його вербалізацію в усному чи писемному мовленні. 

Внутрішня програма перекладача зумовлює «стискання» змісту оригіналу, 

оскільки у процесі своєї діяльності перекладач не створює власних мовленнєвих 

висловлювань. Відповідно до такої моделі, переклад здійснюється у два етапи: 

1) перекладач «перекладає» зміст оригіналу, який він зрозумів, на свою «мову 

мозку» у вигляді внутрішньої програми; 2) перекладач розгортає цю програму 

іншою мовою, так само, як це робить будь-який з її користувачів (Колобаев & 

Вихарева, 2017, с. 79). Однак, як вважають науковці, така модель не здатна 

пояснити, яким чином відбувається таке «згортання» і «розгортання» тексту, які 

елементи змісту зберігаються у внутрішній програмі перекладача, яким чином 

здійснюється процес відбору можливого чи оптимального способу реалізації 

цієї програми в тексті перекладу тощо (Комиссаров, 2002, с. 206). 

 

Рис. 7. Психолінгвістична модель перекладу  

(за А. О. Яковлевим (Яковлев, 2015)). 



75 

Виділення у згаданих вище моделях мисленнєвого рівня змушує нас 

детальніше проаналізувати специфіку професійного мислення перекладача, 

фактично тут мова піде про певні когнітивні стратегії, якими послуговується 

перекладач у процесі мисленнєвої діяльності у ході перекладу, оскільки пошук 

відповідного способу вибудовування смислової перспективи тексту з розумінням 

ідейно-тематичної і структурно-семантичної єдності його змісту з одного боку, а 

також з урахуванням ідеї множинності інтерпретацій на етапах його сприйняття, 

осмислення і, потім, вербалізації, передбачає активацію ряду когнітивних 

механізмів або когнітивних стратегій в процесі вирішення перекладацького 

завдання (Зыкова, 2014, с. 19). Отже, когнітивні стратегії в процесі перекладу – 

це не просто мисленнєві, розумові операції, що здійснюються перекладачем для 

кодифікації нової мови, а й способи інтерпретації, адаптації отриманих знань в 

рамках тієї сфери / галузі, в якій здійснюється переклад. Такі стратегії зумовлені 

важливістю не тільки першого етапу «розуміння», а й наступних етапів 

безпосередньо «перекладу» і «продукування нового тексту», де важливими 

представляються підбір, ієрархія, послідовність виконання дії, способи і засоби 

контролю та оцінки результату. Іншими словами, мисленнєва, когнітивна 

стратегія є не просто набором дій з метою отримання певного результату, але і 

способами раціональної організації цієї діяльності. 

З іншого боку, Р. Белл наголошує на використанні перекладачем таких 

мисленнєвих процесів (складних мисленнєвих утворень) (Bell, 1991, pp. 45-60): 

1) аналізу (синтаксичного аналізу, коли перекладач часто використовує так зване 

сховище лексичних одиниць (FLS, frequent lexis store), аналізує сховище структур 

(frequent structure store), аналізує кожну синтаксичну структуру та лексичну 

одиницю, намагаючись вибрати правильний механізм семантизації, якщо та чи 

інша одиниця, не може бути знайдена у наявному сховищі; семантичного 

аналізу, за допомогою якого здійснюється пошук відповідного змісту і значення 

на основі синтаксичних структур; прагматичного аналізу, функція якого полягає 

в ізоляції тематичної структури і забезпечення аналізу її реєстру); 2) синтезу 

(прагматичного, у ході якого перекладач формулює відповіді на такі запитання: 



76 

що робити з комунікативною метою оригіналу (змінити чи зберегти її), що 

зробити з тематичною структурою оригіналу (змінити чи зберегти вихідну тему), 

що робити зі стилем оригіналу (змінити чи відтворити); семантичного, у ході 

якого перекладач формує певний варіант перекладу тексту оригіналу й приймає 

рішення про перехід до наступної фази аналізу чи продовжує над ним 

працювати, змінюючи чи модифікуючи його; синтаксичного, у ході якого 

перекладач сканує вихідну синтаксичну структуру тексту оригіналу і або 

відтворює подібну мовою перекладу, або сканує сховище наявних у його пам‘яті 

синтаксичних структур і відбирає потрібну, наповнюючи її відповідним 

лексичним змістом). Формування й розвиток описаних вище когнітивних 

стратегій перекладача пропонуємо здійснювати у процесі виконання вправ і 

завдань відповідних видів тренінгу (тренінгу перемикання з однієї мови на іншу, 

тренінгу компресії тексту, тренінгу розгортання тексту), сутність і зміст яких 

буде описано у наступному розділі роботи.  

Всі процеси, що забезпечують функціонування перекладу як специфічної 

діяльності, так чи інакше пов‘язані з використанням ресурсів пам‘яті. Без 

значної психологічної перебудови мовних і перекладацьких навичок і вмінь 

процес підготовки перекладачів ризикує перетворитися в просте 

«затреновування» (Андреева, 2007). Тому систематичному й інтенсивному 

розвитку перцептивних якостей, уваги, пам‘яті, мислення, швидкості реакції, 

стійкості до інтенсивного розумового напруження слід приділяти особливу 

увагу у процесі підготовки перекладачів, наголошує Н. В. Андрєєва.  

Ґрунтуючись на моделі сприйняття мови шляхом «аналізу через синтез», 

розробленої М. Галле і К. Н. Стівенсом, Д. Гервер дослідив проблеми пам‘яті та 

її види, що взаємодіють між собою у ході синхронного перекладу, а також 

проблеми розподілу уваги. Вчений вказує на важливий, на його думку, етап 

контролю (моніторингу) за процесом продукування перекладачем тексту мовою 

перекладу, причому доказом існування такого контролю, на думку Д. Гервера, є 

поправки, які перекладач іноді вставляє в свій текст мовою перекладу в зручних 

для нього умовах роботи (хороша гучність, відсутність перешкод, оптимальний 
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темп мови, доступний для перекладача рівень складності тексту оригіналу). 

Описуючи свою модель перекладу, Д. Гервер вказує, що, здійснивши 

синтезування повідомлення мовою оригіналу, перекладач продукує свій 

переклад, і для цього йому потрібно не тільки знати правила аналізу на різних 

рівнях, залучених у цей процес, але також і те, на яких рівнях вони 

відповідають один одному. Тоді процес перекладу буде пов‘язаний з 

безперервним синтезом й аналізом можливих варіантів тексту оригіналу, 

безперервним продукуванням, контролем та перевіркою тексту перекладу у 

порівнянні з вихідним повідомленням. Контроль і можливий перегляд варіантів 

є невід‘ємною частиною процесу перекладу, а не додатковими видами 

діяльності, здійснюваними після перекладу (Gerver, 1980). 

У психологічному описі механізму синхронного перекладу, 

пропонованому Д. Гервером, цей процес виглядає так. Синхроніст отримує 

певну порцію вихідного повідомлення для заповнення короткочасної 

«буферної» пам‘яті (в цьому випадку подальша порція повідомлення 

відкидається). У міру надходження в буферну пам‘ять частин повідомлення їх 

обробка здійснюється так: а) відбувається декодування частини тексту 

оригіналу й перехід з поверхневого на глибинний рівень; б) далі декодована 

частина повідомлення надходить в проміжну оперативну пам‘ять на тимчасове 

зберігання; в) наступним кроком є перекодування з глибинного рівня на 

поверхневий мовою перекладу і знову збереження результату в оперативній 

пам‘яті; г) після цього отриманий результат проходить перевірку на 

відповідність глибинного рівня у двох мовах (оригіналу й перекладу) і або 

дозволяється подання результату, або знову повторюється процес обробки цієї 

частини повідомлення. 

У цьому випадку можливе переповнення буферної пам‘яті, відмова від 

отримання подальшої порції інформації, що може спричинити недоліки в 

перекладі. Для того, щоб контроль і перевірка результату процесу перекладу 

могли здійснюватися безперешкодно, існує ще одна короткотривала буферна 

пам‘ять на виході, тобто у ході продукування тексту перекладу. 



78 

Модель, запропонована Б. Мозер, описує послідовність обробки 

акустичного сигналу мозком синхронного перекладача відповідно до етапів, 

упродовж яких відбувається покрокове укрупнення одержуваної інформації в 

умовах взаємодії її з довготривалою пам‘яттю (Moser, 1978). На всіх етапах 

укрупнення оброблюваної інформації (акустичної, фонологічної, синтаксичної і 

семантичної) передбачаються петлі зворотного зв‘язку, повторна обробка якоїсь 

частини інформації і, оскільки процес триває аж до виходу тексту мовою 

перекладу, результат – збільшене, ніж зазвичай, завантаження функціональних 

механізмів мозку (information processing capacity). Надмірне завантаження мозку 

скорочує звичайну здатність переробляти інформацію і активує (на етапі 

синтаксичної і семантичної обробки повідомлення) механізм прогнозування 

(про який йшла мова раніше у цьому підрозділі), що дозволяє дати команду 

мозку на відмову від подальшої переробки деякої порції матеріалу, що 

надходить з довготривалої пам‘яті, і видачу результату. 

В процесі обробки та інтерпретації інформації, одержуваної від 

сенсорних систем, беруть участь кілька видів пам‘яті. Для обробки та 

інтерпретації сенcoрного сигналу може знадобитися більше часу, ніж займає 

час на подання самого сигналу. Цю функцію в нервовій системі людини 

виконує система «безпосередніх відбитків» сенсорної інформації, яку 

називають також іконічною пам'яттю. Сенсорна система повинна зберігати 

точний образ всього того, що впливає на органи чуття, оскільки ця система не 

здатна визначити, які відрізки інформації є істотними, а які ні. Це можуть 

виконати тільки такі системи, які розпізнають і інтерпретують сигнали. Система 

іконічної пам‘яті відповідає своєму призначенню, так як здатна утримувати 

протягом короткого часу весь матеріал, забезпечуючи процесам розпізнавання 

можливість вилучення і вибору. Вважається, що «безпосередній відбиток», або 

образ сигналу, стирається практично повністю вже після 0,5 секунди (Андреева, 

2007, с. 19). 

Згідно з результатами дослідження обсягу оперативної пам‘яті, 

проведеного М. Джастом та П. Карпентером, відмінності в сприйнятті 
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інформації, що надходить, які в подальшому впливають на весь процес обробки 

сигналу і, відповідно, кодування порції інформації мовою перекладу, зумовлені 

індивідуальними відмінностями обсягів оперативної пам‘яті перекладачів. 

Однак оперативна пам‘ять володіє «механізмом розподілу ресурсів» і реагує 

відповідно до характеристики того завдання, яке необхідно вирішити 

перекладачеві. Отже, обмеженість оперативної пам‘яті за обсягом не є 

вирішальним фактором в її роботі і не визначає ефективність роботи 

перекладача в усному перекладі в цілому. Більш того, на думку М. Джаста та  

П. Карпентера, обмеження оперативної пам‘яті можуть бути подолані через 

тренування (Just & Carpenter, 1992). 

Робота з розвитку пам‘яті майбутніх перекладачів потребує постійного 

вдосконалення (як довготривала, так і короткотривала). Довготривалу пам‘ять 

можна вдосконалювати в аспекті обсягу й підвищення оперативності 

відтворення. Обсяг довготривалої пам‘яті майбутнього перекладача повинен 

дозволяти запам‘ятовування і зберігання великого обсягу лексичних одиниць, 

значного (у кілька тисяч одиниць) набору лексико-граматичних відповідностей 

і найширших відомостей в галузі політики, економіки, культури, науки і 

техніки. До оперативності відтворення висуваються ще більші вимоги. Для 

успішного перебігу перекладу лексико-граматичні еквіваленти повинні 

вилучатись з довготривалої пам‘яті практично миттєво, часто ще до закінчення 

звучання сегмента вихідного тексту. 

Короткочасна пам‘ять також потребує тренування. Необхідним є 

розвиток таких якостей, як досить чітке запам‘ятовування звукових образів 

прослуханих синтагм, ритмічних груп та інших інтонаційних і синтаксичних 

одиниць мовного потоку мовою оригіналу зі збереженням їх у пам‘яті на 

1-2 секунди після закінчення звучання. Дослідження функціонування та 

збереження пам‘яті (Mizuno, 2005) показують, що короткочасна пам‘ять, як 

правило, пов‘язана тільки зі збереженням буквальних фрагментів дискурсу, 

тобто з наміром запам‘ятати якомога більше деталей з короткого фрагмента 

висловлювання. 
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Отже, пам‘ять перекладача, що здійснює свою професійну діяльність, 

зокрема, усний двосторонній переклад, як і залучення інших досліджених у 

цьому підрозділі психофізіологічних механізмів мови і мислення, потребує 

постійних тренувань для розвитку необхідних її якостей, так само, як і інших 

психологічних процесів, що задіяні у процесі здійснення перекладу, як це 

презентовано у психолінгвістичних моделях, проаналізованих у цьому 

підрозділі. На нашу думку, цього можна досягти за допомогою інтенсивних 

тренінгових програм разом із розвитком відповідних перекладацьких стратегій 

(про які йшла мова у цьому підрозділі та у підрозділі 1.2.), що полегшуватимуть 

процес перекладу. Відповідно, у наступному розділі зробимо спробу 

обґрунтування доцільності й ефективності застосування тренінгової технології 

у формуванні компонентів АСКВУДП майбутніх перекладачів, що є ключовим 

блоком розробленої нами методики і, відповідно, системи вправ. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Дослідження структури професійної компетентності перекладача дає 

підстави зробити висновок про неоднозначність її розуміння серед науковців. 

Визначаючи компонентний склад перекладацької компетентності, більшість 

зарубіжних науковців наголошують на стратегічній складовій цього 

багатокомпонентного феномену.  

2. 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. Перша група 

стосується тих, що вважають перекладацьку компетентність вродженим 

феноменом; друга – набутим. У свою чергу, в межах першої групи можна 
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виділити дві точки зору на перекладацьку компетентність: як на природну 

компетентність (natural competence) і як на результат існування індивідуальних 

нахилів і здібностей до здійснення перекладацької діяльності (aptitude-oriented 

view). Друга група наукових позицій розцінює перекладацьку компетентність як 

таку, що може бути сформована. Тут вирізняються три моделі: 1) орієнтована на 

мову (language-oriented); 2) орієнтована на процес перекладу (transfer-oriented); 

3) орієнтована на комунікативний процес (communication-oriented). 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).  

3. У розділі 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 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 субкомпетентності, забезпечує ідентифікацію 

перекладацьких проблем і застосування компенсаційних засобів, спрямованих 

на їх вирішення. Інші субкомпетентності у згаданій вище моделі перекладацької 

компетентності такі: білінгвальна, екстралінгвістична, інструментальна та 

перекладознавча компетентності.   

4. На основі розуміння сутності професійної компетентності перекладача, 

вивчення проблеми використання ним перекладацьких і комунікативних 

стратегій у професійній діяльності у процесі здійснення усного послідовного 
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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 і 

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. 
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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, 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 

специфіки ситуації перекладу, розуміння й регулювання процесів можливої 

міжмовної та міжкультурної інтерференції. 

5. 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, механізмів 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.  

Матеріали, викладені у цьому розділі, відображені у таких публікаціях 

автора: (Morska & Sabat, 2018; Сабат & Сулим, 2019; Сабат, 2019). 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

АНГЛОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

В УСНОМУ ДВОСТОРОННЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

 

У розділі проаналізовано специфіку змісту навчання, спрямованого на 

формування у майбутніх перекладачів АСКВУДП, 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. 

 

2.1. Зміст навчання майбутніх перекладачів у формуванні 

англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому 

перекладі 

 

Обґрунтування теоретичних засад методики формування в майбутніх 

перекладачів АСКВУДП, здійснене у попередніх підрозділах, дає підстави 

окреслити зміст навчання. 

Проблема відбору змісту навчання у професійній іншомовній 

підготовці перекладачів є однією з вкрай важливих і досі невирішених. Як 

справедливо зазначає у своєму дослідженні І. О. Сімкова (Сімкова, 2018, 

с. 168), зазвичай «під час відбору та організації матеріалів, укладачі 

підручників і посібників (які власне й ілюструють зміст навчання – С. Н.) 

керуються, власним досвідом, а не методичними рекомендаціями. Загалом, 

під змістом навчання розуміють «базисну категорію методики навчання 

іноземної мови, сукупність того, що студент повинен засвоїти у процесі 

навчання» (Медведчук, 2019, с. 72).  
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Л. В. Крисак наголошує на нестійкості й постійно змінюваному 

характері змісту навчання, зазначаючи, що ця категорія «… розвивається 

залежно від цілей в навчанні, які зумовлені соціальним замовленням, … 

віковими психологічними особливостями студентів», особливостями 

навчальної і майбутньої професійної діяльності (Крисак, 2016, с. 74). Авторка 

робить висновок про те, що зміст навчання безпосередньо впливає на 

мотивацію студентів, визначаючи таким чином вибір методів і засобів 

навчання. Відповідно, обґрунтування змісту навчання є вагомим аспектом, 

який зумовлюватиме ефективність навчання і окреслених методичних 

процедур. 

Можна виділити дві складових змісту навчання іноземних мов для 

фахівців немовних спеціальностей, як це робить А. Д. Виселко: предметну і 

мовно-мовленнєву, де предметну становлять теми (тематика змісту), які 

повинні бути в основі побудови самого процесу навчання і розробки всього 

навчального курсу; тексти для отримання знань студентами (так званий 

input); завдання, виконання яких передбачатиме використання матеріалу із 

текстів (Виселко, 2015, с. 83); знання, вміння, навички, що пов‘язані з 

опануванням дисципліни (Задорожна, 2018, с. 109).  

О. Б. Тарнопольський акцентує увагу на тому, що до змісту навчання 

має «…увійти все, що повинно бути сформовано у студентів, і що вони 

повинні засвоїти до кінця курсу» (Тарнопольский, 2013, с. 74), об‘єднуючи 

до змісту такі елементи: 1) мовленнєві навички і вміння; 2) мовленнєвий 

матеріал (фонетичний, лексичний і граматичний); 3) соціолінгвістичні та 

прагматичні знання; 4) мовленнєвий матеріал (відібрані тексти для читання і 

усного мволення); 5) теми та ситуації спілкування (Тарнопольский, 2013, 

сс. 81-83). 

Компоненти змісту навчання традиційно визначаються відповідно до 

двох аспектів: предметного і процесуального (Виселко, 2015; Гальскова, 

2006, сс. 123-130; Ніколаєва, 2010; Тарнопольский, 2013). Враховуючи 

специфіку професійної діяльності майбутніх перекладачів, на відміну від 



86 

іноземної мови для спеціальних (професійних) цілей, у відборі змісту 

навчання ми будемо в більшій мірі орієнтуватися на процесуальний аспект, 

оскільки предметний у нашому випадку відіграватиме меншу роль у 

загальній результативності навчального процесу.  

Предметне наповнення змісту навчання передусім передбачає 

залучення тем і типових ситуації спілкування майбутніх перекладачів.  

Як зазначає у своєму дисертаційному дослідженні О. І. Задорожна, 

«тематичне охоплення змісту навчання розгортається у певному діапазоні 

типових комунікативних ситуацій, які потребують певної конкретизації з 

огляду на дискусійні аспекти способів організації змісту, що існують в 

методиці навчання іноземних мов» (Задорожна, 2018, с. 84). 

Психологи вважають, що саме вибір людиною певної лінії 

комунікативної поведінки визначає специфіку комунікативної ситуації 

(Линкевич, 2016, с. 22). Як природний фрагмент соціальної реальності 

трактують комунікативну ситуацію у наукових дослідженнях, зазначаючи 

при цьому, що саме її учасники вирішують, які будуть умови, місце реалізації 

комунікативних намірів, характер діяльності, що розгортатиметься у цих 

умовах (Argyle, 1981, p. 116). 

Загалом можна стверджувати про доволі широкий діапазон визначень 

комунікативної ситуації (Морська, 2001, с. 35). З одного боку, це сукупність 

умов, які актуалізують суб‘єктну установку до мовленнєвої дії 

(Алхазишвили, 1988, с. 31), або умови, в яких перебуває суб‘єкт спілкування, 

і які спонукають його до комунікації (викликають потребу вступити до 

мовленнєвої взаємодії) (Рогова, 1991, с. 124). З іншого боку, комунікативна 

ситуація трактується як універсальна форма функціонування 

комунікативного процесу, яка існує як інтегративна динамічна система 

соціально-статусних, рольових, діяльнісних і поведінкових взаємовідносин 

суб‘єктів спілкування, яка є відображена в їхній свідомості і виникає на 

основі взаємодії ситуативних позицій комунікантів (Пассов, 1975, сс. 53-54).  
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Зважаючи на викладене вище, ми орієнтуватимемо студента на такі 

типові комунікативні ситуації у професійній діяльності майбутніх 

перекладачів, що здійснюють усний двосторонній переклад: 1) усний 

послідовний / синхронний переклад повідомлення одного доповідача на 

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

послідовний / синхронний переклад кількох доповідачів. До цього ж аспекту 

навчання відносимо і мовленнєвий матеріал (зразки текстів для перекладу 

для формування АСКВУДП майбутнього перекладача із детальним описом 

умов / способу здійснення перекладу).  

Традиційно до предметного змісту навчання долучають мовний 

матеріал (фонетичний, граматичний, лексичний), однак у нашому 

дослідженні ми не виділятимемо окремо діапазон мовного матеріалу, 

оскільки для формування стратегічної компетентності майбутніх 

перекладачів повинні бути сформовані мовні навички й уміння на належному 

рівні. У своєму дослідженні ми добиратимемо мовний матеріал безвідносно 

до питання формування мовних навичок, а орієнтуватимемося на 

необхідності охоплення якомога більшого діапазону мовного матеріалу 

(зокрема лексичних одиниць).  

У той же час, важливим компонентом змісту навчання є АСКВУДП 

майбутнього перекладача з визначеною нами структурою як відповідник 

процесуального аспекту. Вона отримала належне обґрунтування у 

попередньому розділі роботи; там же запропоновано діапазон 

комунікативних і перекладацьких стратегій, які повинні бути сформовані в 

майбутніх перекладачів, що стане запорукою здійснення ефективної 

професійної мовленнєвої діяльності зазначених вище фахівців. Відповідно до 

структури АСКВУДП будемо здійснювати відбір мовного та мовленнєвого 

матеріалу, взявши за основу принцип оптимального поєднання 

комунікативних і перекладацьких стратегій в акті здійснення перекладу (у 

нашому випадку усного двостороннього). Окрім зазначеного вище принципу, 

у відборі навчального матеріалу орієнтуватимемося на такі методичні 
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принципи: а) необхідності та достатності (Гутник, 2017, с. 80), тобто буде 

відібрано такі мовні і мовленнєві явища, які дадуть змогу максимально 

ефективно досягти поставленої мети – сформувати відповідні стратегії у 

складі стратегічної компетентності перекладача; б) доступності, тобто 

врахування умов навчання перекладачів у вищому навчальному закладі, 

психолого-фізіологічних особливостей дорослих (такими вважаємо 

студентів-філологів перекладацького відділення), специфіки майбутньої 

професійної діяльності, що забезпечує посильність навчального матеріалу з 

метою повного засвоєння його змісту й обсягу (Задорожна, 2018, с. 81); 

в) антропологічний (Терещук, 2012, с. 70), відповідно до якого до 

навчального матеріалу буде відібрано такі тексти, що перебуватимуть у 

межах тематики, що була б релевантною реальним особистісним інтересам і 

потребам студента. 

З метою оптимального дотримання останнього згаданого вище 

принципу нами проведено анкетування серед студентів перекладацького 

відділення чотирьох закладів вищої освіти України (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). У пропонованій студентам анкеті 

подано діапазон загальних тематичних блоків у межах відповідних типів 

дискурсу (академічного, наукового, публіцистичного, побутового, офіційно-

ділового, професійного), серед яких вони повинні були обрати ті, які, на їх 

думку, становлять особистісний та професійний інтереси. Окрім цього, 

студенти повинні були обґрунтувати свій вибір за трьома категоріями: 

1) висока складність для здійснення усного двостороннього перекладу; 

2) недостатня увага до визначеного типу дискурсу в межах навчального 

плану у вищому навчальному закладі; 3) недостатня сформованість 
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перекладацької компетентності в силу особистих причин в межах 

визначеного типу дискурсу.  

Результати анкетування засвідчили необхідність відбору текстового 

матеріалу в межах академічного (на таку потребу вказали 87% респондентів) 

та наукового (92% студентів) дискурсу, причому серед причин свого вибору 

студенти здебільшого вказували усі три запропоновані в анкеті фактори.  

Враховуючи складність охоплення усіх наукових напрямків у межах 

програми професійної підготовки перекладачів у закладах вищої освіти, ми 

обмежились медичною та економічною сферами наукового дискурсу 

(зрозуміло, що охопити всі тематичні сфери наукового й академічного 

дискурсу не є можливим завданням, тому для прикладу ми обрали дві, що 

максимально відповідають зацікавленням студентів і нашим персональним 

інтересам) з орієнтацією на його використання в ситуаціях академічного 

спілкування, таким чином інтегрувавши обрані студентами типи дискурсу в 

один ситуативно-тематичний блок.  

Дослідженням проблеми відбору дидактичного матеріалу для навчання 

рецептивних видів мовленнєвої діяльності займались як вітчизняні, так і 

зарубіжні науковці. Зокрема, узагальнення для навчання аудіювання у цьому 

аспекті подані в працях Н. І. Гупки-Макогін (Гупка-Макогін, 2016),  

М. І. Заболотної (Заболотна, 2014), Е. Литлджона (Littlejohn, 1998),  та ін. 

Загалом більшість учених наголошують на врахуванні критеріїв відбору 

текстів. Окрім них слід також звернути увагу на вимоги до текстів залежно 

від мети навчання, наприклад, зважаючи на аудіотексти, вагомим є 

«збереження притаманних аудіо тексту лінгвістичних та екстралінгвістичних 

особливостей, збереження функціональних ознак тексту, як мовленнєвої 

одиниці, де передбачається комунікативна цілісність, логічність, смислова 

завершеність, граматична і семантична зв‘язність тощо» (Федорова, 2016, 

сс. 126-127).  

З позиції методики навчання іноземних мов текст є прикладом того, як 

функціонує мова, є вихідною та кінцевою одиницею навчання (Акишина, 
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2004, с. 35); у стосунку до комунікативного завдання, будучи певним 

мотиваційним чинником, текст пропонує різні способи викладу інформації, 

інколи він сприймається як джерело інформації, а тому може вважатися 

певною основою навчання різних видів мовленнєвої діяльності у їх 

взаємозв‘язку; Текст також можна трактувати як особливу комунікативну 

одиницю навчання, що знаходить своє відображення у підготовці 

підручників і посібників, залежно від вікових, рівневих категорій тих, хто 

навчається, чи етапів навчання. Саме з цих міркувань проблема відбору 

текстів видається нам особливо важливою.  

Відібраний дидактичний матеріал потребує чіткої й обґрунтованої 

відповідно до цілей навчання організації у відповідну методичну систему. 

Тут слід враховувати такі аспекти, як принципи організації навчального 

матеріалу, визначення відповідних ролей студентів і викладача у процесі 

його опрацювання (Littlejohn, 1998, p. 183).  

Під час здійснення відбору мовленнєвого матеріалу для навчання 

аудіювання, важливим є розуміння тексту як мовленнєвого елемента в 

аудіовізуальній та друкованій формі, оскільки саме такі умови представлення 

навчальної інформації є найбільше наближені до реальних умов реалізації 

визначених нами вище комунікативних ситуацій, типових для здійснення 

усного послідовного перекладу. Водночас, вагомими у цьому аспекті є 

висновки психолінгвістичних досліджень перекладацької діяльності, де 

вагому роль відведено поєднанню зорового та слухового аналізаторів для 

забезпечення адекватного смислового сприйняття інформації, адже «чим 

більше аналізаторів беруть участь у перцептивній діяльності, тим вона 

ефективніша» (Будник, 2015, с. 68). 

Текст, який перекладач сприймає на слух, володіє аудіовізуальною та 

вербальною модальностями. Як справедливо зазначає Н. С. Валгіна, 

модальність тексту дає змогу сприймати текст як цільний твір, а не як 

сукупність окремих одиниць (Валгина, 2003, с. 39), які перекладач 

перетворює в полікодовий конструкт, як текст, побудований на поєднанні в 
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єдиному графічному просторі семіотично гетерогенних складових – 

вербального тексту, зображення та інших знакових одиниць (наприклад, 

звуку, якщо текст презентується в усній формі) (Сонин, 2005, с. 117).  

Досліджуючи рецепцію як складову частину професійної діяльності 

перекладача, що здійснює усний переклад, А. М. Володько вважає, що вона 

базується на розумінні інформації, яка сприймається перекладачем шляхом 

одночасного декодування графічних знаків, слухових образів і смислових 

зв‘язків тексту, пропонуючи поєднувати у процесі підготовки перекладача 

процес читання з аудіюванням з одночасною візуальною підтримкою 

аудіотексту, «... оскільки відеоматеріали можуть містити графічні 

зображення, що є частковою опорою для перекладу» (Володько, 2013).  

Поєднання слухового й зорового аналізаторів є ефективним для 

сприймання і розуміння інформації, оскільки така інтеграція сприяє зняттю 

психологічного напруження, певним чином розвантажує пам‘ять, що, у свою 

чергу, впливає на редукцію внутрішнього промовляння, а, отже спрямовує 

увагу на конкретну інформацію, яка сприймається (Черкашина, 2003, с. 44). 

Зоровий аналізатор, який бере участь в опрацюванні відеоінформації, 

максимально забезпечує зіставлення презентованого образу із тим, що 

зберігається в пам‘яті, завдяки зменшенню зусиль і часу на пошук образів, 

що знаходяться в пам‘яті, допомагає швидко знайти відповідні еквіваленти, 

вивільняючи час для інших операцій у смисловому сприйманні інформації на 

слух (Будник, 2015, с. 74).  

Водночас, слід враховувати психофізіологічні основи читання 

(Чужакин, 2007, с. 24), тому з метою уникнення  труднощів у студентів при 

одночасному поєднанні зорового (читання) і слухового сприйняття тексту 

(аудіювання), які спричиняють дію різних аналізаторів (наприклад, у 

здійсненні усного двостороннього перекладу в поєднанні двох типів: з 

аркуша і послідовного), що може зумовити зниження уваги, втрату частини 

інформації, у наукових публікаціях пропонується «... на початковому етапі 

формування вмінь усного перекладу потрібно орієнтуватися на відбір 
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відеоматеріалів, що не містять графічних зображень (надписів, заголовків, 

схем, діаграм), та поступовим введенням матеріалів, які містять графічні 

зображення, синхронізовані з аудіо повідомленням та зображенням кадру, а 

згодом і несинхронізовані зображення, що є засобами додаткової інформації» 

(Володько, 2013). 

У наукових дослідженнях зображенню відводиться вагома роль, 

оскільки воно служить певним «психологічним містком», що безперешкодно 

уможливлює перехід від понять рідною мовою до їх розуміння іноземною, 

таким чином забезпечуючи розуміння процесу продукування мовлення за 

допомогою зорових опор (Гез, 2008, с. 165). Цей процес пояснюється 

полікодовим характером тексту у різних формах його представлення, що у 

свою чергу демонструє багатоканальність людського спілкування 

(Чернявская, 2009, с. 90) 

Усний двосторонній переклад передбачає необхідність розуміння 

запропонованого на слух тексту мови оригіналу (тобто рецептивний вид 

мовленнєвої діяльності, аудіювання) та продукування тексту перекладу 

мовою перекладу (тобто продуктивний вид мовленнєвої діяльності, 

говоріння). Таке розуміння специфіки здійснення усного двостороннього 

перекладу та завдання максимально наблизити навчальні умови до реальних 

умов майбутньої професійної діяльності зумовило необхідність відбору 

автентичних аудіоматеріалів на задану (обґрунтовану вище) тематику. З цією 

метою ми звернулися до бази даних Youtube, відібравши відеофрагменти 

наукових конференцій, академічних зустрічей, TEDTalks, відеолекцій 

викладачів (усього 26 відеофрагментів), які було сформовано у мовленнєвий 

навчальний матеріал. На його основі було здійснено відбір мовного 

матеріалу, який використано у розробленій нами підсистемі вправ і завдань 

для формування АСКВУДП майбутніх перекладачів, обґрунтованій у 

наступних підрозділах роботи (у Додатку А подано зміст анкети для 

студентів для відбору діапазону мовленнєвого матеріалу; у Додатку Б подано 
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перелік інтернет адрес відібраних відеоматеріалів для розробки підсистеми 

вправ для формування АСКВУДП майбутніх перекладачів). 

Обґрунтовуючи критерії відбору мовленнєвого матеріалу для навчання 

аудіювання (у низці наукових робіт можна зустріти термін «принципи 

відбору» (Вавіліна, 2016, с. 71; Кавицька, 2015, с. 71), за одиницю відбору 

вважатимемо друкований текст із звуковою та візуальною опорами, 

друкований текст зі звуковою опорою, аудіотекст із візуальною опорою, а 

також аудіотекст без візуальної опори. Організація відібраних мовленнєвих 

зразків у методичній системі відповідає ситуаціям професійної діяльності 

майбутніх перекладачів у здійсненні усного двостороннього перекладу з 

дотриманям принципу «від простого до складного», тобто спершу 

використовуються друковані тексти з аудіовізуальною опорою із поступовим 

переходом до текстів лише зі звуковою опорою, далі до аудіовізуальних 

текстів, і нарешті лише аудіотекстів.  

Критерії відбору розуміємо як вимоги до якості відібраних 

мовленнєвих одиниць, а також «основні ознаки, за допомогою яких якісно й 

кількісно оцінюється текстовий матеріал з метою використання чи 

невикористання його як навчального матеріалу відповідно до цілей навчання 

(Бориско, 1987, с. 116).  

Т. Хатчінсон та А. Уотерс, здійснюючи пошук найефективніших 

методик навчання іноземних мов, пропонують чотирикомпонентну модель 

формування навчального матеріалу: вхідні дані, зміст, мова, завдання. 

Перший компонент складають тексти, діалоги, відео фрагменти, аудіозаписи, 

тобто такі мовленнєві зразки, які стимулюють до комунікативної діяльності, 

знайомлять з новими мовними одиницями, правильно оформленими 

мовленнєвими зразками тощо. Від змісту (фахового наповнення) матеріалів 

залежить реалізація змістовного аспекту комунікативної діяльності, у тому 

числі перекладацької, а тому значну увагу у відборі мовного матеріалу 

необхідно зосереджувати на контекстному використанні мови та широкому 

діапазоні можливостей оперування мовними одиницями (Hutchinson & 
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Waters, 1987, p. 110). Отже, одним із критеріїв відбору навчального 

мовленнєвого матеріалу обираємо контекстність змістового наповнення 

текстів.  

Близьким за функцією до попереднього є критерій змістової та 

інформаційної цінності, який передбачає наявність у текстах як спеціальної 

(«фактажної») інформації, позбавленої емоційно-експресивного забарвлення 

(Кавицька, 2015, с. 74), так і такої, що має емоційну експресію, слугує носієм 

певної інформації, яка допомагає зрозуміти конкретний екстралінгвістичний 

зміст повідомлення. Окрім цього, відповідно до цього критерію слід 

добирати тексти, інформаційно ціннісні для даного виду професійної 

комунікативної діяльності (Вавіліна, 2016, с. 72), а також такі, що 

характеризуються відповідним ступенем складності та актуальності (Голуб, 

2010, с. 59). Відповідно, до навчального мінімуму віднесено тексти, зміст 

яких моделює сферу академічної комунікації в межах обраного студентами 

дискурсу.  

Є. В. Насанович зазначає, що ефективність використання автентичних 

текстів забезпечується тим, що вони ілюструють функціонування мови у 

формі, яка прийнята її носіями в природному соціальному контексті 

(Насанович, 2000, с. 13). Тому критерій автентичності можна вважати 

одним із найважливіших у публікаціях (Swales, 1990, p. 23; Coffey, 1985, 

p. 80). 

Когнітивна цінність нової інформації полягає у вагомості її 

мотиваційного ефекту, а тому стимулює до індуктивного навчання, 

прагнення знайти вирішення проблемних завдань. Виокремлений нами 

критерій актуальності й новизни (ще його називають критерієм актуальності 

та професійно-інформативної цінності (Бірецька, 2013, с. 234) зумовлює 

відбір текстів із новою інформацією, яка «збільшуватиме рівень пізнавальної 

активності студентів, час концентрації уваги та обсяг довготривалої пам‘яті, 

забезпечуватиме стійку мотивацію до виконання навчальних завдань на 

основі таких текстів, матиме практичну користь для майбутньої професійної 
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діяльності» (Задорожна, 2018, с. 94). Окрім цього, для відбору навчальних 

відеофрагментів відповідно до згаданого вище критерію та з урахуванням 

швидкого темпу науки і технологій було прийнято рішення до мовленнєвого 

навчального матеріалу залучати фрагменти, подані у вільному доступі на 

платформі Youtube за останні 3-5 років.  

Критерій ситуативності передбачає оволодіння моделями професійно-

орієнтованої комунікативної поведінки в навчальних умовах на основі 

ситуацій реальної професійно комунікативної діяльності. Ситуативне 

навчання передбачає занурення студентів у певну ситуацію, де вони можуть 

знаходити практичне застосування своїх знань (Горелова, 2008, с. 103). 

Критерій тематичності забезпечує обмеження відбору матеріалів 

тими темами, які опрацьовуються на заняттях з іноземної мови й володіють 

професійно орієнтованою спрямованістю (Пасічник, 2011, с. 150).  

На підставі аналізу методичної літератури, О. Є. Мартиненко пропонує 

визначення основних і допоміжних критеріїв, де до основних критеріїв 

відбору аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів автор відносить 

критерії: автентичності (структурна, лексико-фразеологічна, граматична і 

функціональна), відповідності програмним вимогам щодо рівня володіння 

іноземною мовою, жанрової співвіднесеності аудіотекстів з вимогами 

робочої навчальної програми. Допоміжними критеріями відбору аудіотекстів 

для майбутніх перекладачів є, на думку автора, критерії: новизни і 

мотиваційної цінності, доступності джерела в інтернет мережі, 

культурологічної автентичності аудіоповідомлень, урахування фонетичних й 

акустичних особливостей аудіотексту, реактивної автентичності аудіотекстів 

(Мартиненко, 2016, с. 41). 

Слідуючи за прикладом О. Є. Мартиненко, ми теж орієнтуємося на дві 

групи критеріїв: загальні (основні) і специфічні (допоміжні).  

До загальних відносимо такі: 

- контекстності змістового наповнення тексту; 

- змістової та інформаційної цінності; 
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- автентичності; 

- актуальності й новизни; 

- ситуативності; 

- тематичності. 

Загальні критерії відбору мовленнєвого матеріалу стосуються загалом 

методики навчання іноземної мови майбутніх перекладачів, у той час коли 

специфічні критерії враховувалися власне з увагою на формування 

комунікативних стратегій в аудіюванні, акцентуючи увагу на відповідності 

технічних характеристик тексту, пропонованого для слухання.  

До специфічних критеріїв відбору навчального матеріалу для 

аудіювання відносимо такі:  

- якість звуку і зображення (для формування вмінь аудіювання 

пропонуються також аудіовізуальні зразки тексту); 

- врахування фонетико-вимовних особливостей і змінних у мовленні 

учасників комунікації (змінність варіанту вимови, чіткість дикції, виразність 

інтонації, темп мовлення тощо); 

- доступність для самостійної роботи студентів (можливість вільного 

доступу та завантаження ресурсу з мережі Інтернет, швидкість завантаження, 

цифровий обсяг). 

Специфічні критерії.  

Критерій якості аудіовізуальної презентації тексту передбачає 

використання відеороликів із широким діапазон показників якості (від 

високих і до низьких), зважаючи на непередбачувані умови майбутньої 

професійної діяльності перекладача (інколи якість мікрофонів невисока), у 

ході якої присутні супутні шуми, звуки на задньому плані / на фоні розмови, 

загальний шум багаточисельної аудиторії тощо. Водночас, у різноманітних 

наукових конференціях, зустрічах, академічних форумах, симпозіумах тощо 

можуть брати участь доповідачі з різними акцентами, різним ступенем 

артикуляції, різною дикцією, темпом мовлення тощо, тому у відібраних 

відеофрагментах враховані зазначені вище можливі змінні у фонетичному 
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оформленні мовлення учасників комунікації для створення максимально 

реальних умов спілкування під час здійснення професійної діяльності з 

метою формування в майбутніх перекладачів відповідних комунікативних і 

перекладацьких стратегій в аудіюванні, що зумовлено дотриманням вимог 

критерію фонетичних змінних у мовленні доповідача. 

Критерій посильності передбачає врахування змістової складності 

тексту, оскільки «занадто легкий змістовно текст перетворить процес 

навчання у примітивне виконання завдань, що не матимуть для студента 

пізнавальної цінності і знижуватимуть мотивацію; і навпаки, занадто 

складний змістовно текст зумовлюватиме втому, розсіювання уваги, а отже – 

неуспіх, що також слугуватиме певним демотиватором у процесі навчальної 

автономії» (Задорожна, 2018, с. 126).  

Критерій технічної адекватності вимагає відбір таких аудіовізуальних 

зразків, технічні параметри яких відповідають загально прийнятим форматам 

цифрової аудіо- та відеоінформації, їх відповідності рівню розвитку сучасних 

інформаційних технологій. 

Відбір мовного матеріалу. При відборі мовного матеріалу ми також 

орієнтувалися на низку критеріїв, серед яких провідними визначено такі:  

- Критерій міжпредметної координації. На думку Л. С. Бірецької, 

необхідним є вибір «таких текстів англійською мовою, які б містили 

термінологічну лексику, засвоєну студентами рідною мовою під час 

вивчення профільних теоретичних і практичних дисциплін. У результаті 

добору текстів на основі цього критерію створюються оптимальні умови для 

оволодіння англомовною термінологічною лексикою та професійною 

компетентністю взагалі, адже знання термінології, отримані на заняттях із 

відповідних профільних дисциплін, закріплюються, поглиблюються і 

систематизуються на заняттях з іноземної мови» (Бірецька, 2013, с. 234). Ми 

погоджуємося із зазначеною думкою, вважаючи, що слід пропонувати для 

навчання такі тексти, які б містили термінологічну лексику зі спеціалізованої 

тематичної довідкової літератури, особливо у процесі підготовки фахових 
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перекладачів (наприклад, перекладачів для сфери юриспруденції, 

економічної, технічної чи медичної сфер життєдіяльності людини). 

- Критерій тематичності. На важливості цього критерію наголошують 

більшість науковців (Бірецька, 2013; Сімкова, 2018; Зінукова, 2018; Попова, 

2016), пов‘язуючи його дієвість зі специфікою запам‘ятовування тематично 

пов‘язаних лексичних одиниць, що формує у свідомості студента певні 

семантичні карти кожної тематичної групи мовних одиниць, а отже – 

забезпечує успішність навчальної діяльності.  

- Критерій синонімічної концентричності лексичних одиниць. Розуміння 

цього критерію пропонуємо таким чином: спершу майбутнім перекладачам 

пропонуються лексичні одиниці загального вжитку (так звані лексичні 

одиниці в межах General English), які поступово розширюються віддаленими 

синонімами із відповідними конотативними відтінками значень, а також 

відповідають відповідним рівням володіння іноземною мовою (Advanced 

Vocabulary, Proficiency Vocabulary).  

Для ефективної перекладацької діяльності майбутнім перекладачам, 

окрім відповідного лексичного термінологічного запасу, потрібно володіти 

вміннями й навичками правильного розуміння структури речень і 

відповідних граматичних структур (Литвиненко, 2010, с. 10), діапазон 

використання яких не є обмеженим певними факторами, тому до 

граматичного матеріалу ми залучили практично усі основні граматичні 

явища сучасної англійської мови без цілеспрямованого відбору одних та 

ігнорування інших, оскільки вважаємо, що майбутній перекладач, який 

здійснює усний двосторонній переклад, повинен володіти граматикою 

іноземної мови у повному обсязі.  

Окрім проблеми відбору навчального матеріалу, вважаємо за доцільне 

визначити модель його структурування, оскільки від вибору ефективного 

способу організації навчального матеріалу, вважаємо, залежить ефективність 

його презентації з боку викладача і засвоєння з боку студента. У педагогіці 

аспект структурування навчального матеріалу вивчався від витоків науки, але 
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з впливом сьогодення, великих масивів інформаційних потоків, цю проблему 

почали переосмислювати, намагаючись певним чином технологізувати 

процес такого структурування з метою гнучкої адаптації до постійних 

інформаційно-технологічно-педагогічних інновацій. Окрім цього, ми глибоко 

переконані в тому, що належним чином структурований навчальний матеріал 

дає змогу не лише досягти локального навчального результати (засвоєння 

відповідного блоку навчальної інформації), а й формує навчальні стратегії, 

забезпечує системне розуміння змісту навчального матеріалу і структури 

кінцевого навчального продукту – високого рівня сформованості АСКВУДП 

у нашому випадку, а отже і перекладацької компетентності загалом. 

Структуруючи зміст навчального матеріалу, слід визначити його 

оптимальні характеристики з урахуванням відповідної навчальної ситуації, 

раціонально організувати його, відібравши складники навчального матеріалу 

відповідно до цілей освіти й упорядковавши його за змістом і формою, так, 

щоб вибудувати взаємозв‘язки між цими складовими, адаптувати їх до 

пізнавальних можливостей студентів. Увесь цей процес передбачає 

врахування певного педагогічного задуму, а також конкретної навчальної 

ситуації й об‘єднання цих складових у єдине смислове ціле (Устінова, 2015, 

с. 276). 

Структуруючи навчальний матеріал, пропонуємо дотримуватися 

певних принципів його організації. З урахуванням мети і завдань нашої 

роботи, оптимальними принципами вважаємо такі: принцип інтегрованої 

цілісності, принцип модульності, принцип активності. Перший принцип 

передбачає розподіл навчального матеріалу на окремі елементи, які, 

водночас, є єдиним цілим, і ігнорування засвоєння якогось із них 

унеможливлює опанування решти елементів, а отже досягнення поставленої 

навчальної мети. Принцип модульності реалізується через організацію 

навчального матеріалу в тематичні лексико-граматичні модулі для 

поетапного концентричного досягнення глобальної навчальної мети. 

Принцип активності передбачає створення такої навчальної ситуації через 
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презентацію навчального матеріалу, яка б вимагала від студентів – майбутніх 

перекладачів – володіння способами самостійної навчальної діяльності з 

метою засвоєння навчальної інформації. 

У ході обґрунтування адекватної моделі структурування навчального 

матеріалу у науковій літературі ми зустріли низку ефективних, на думку їх 

авторів, моделей. Зокрема, О. І. Задорожна аналізує й порівнює лінійну 

модель із моделлю укрупнення навчального матеріалу, роблячи вибір на 

користь останньої (Задорожна, 2018, с. 100). На нашу думку, запропонована 

модель лише частково задовольняє наш методичний задум, оскільки її 

реплікація (постійне, циклічне повторення) можлива у процесі засвоєння 

лише граматичного матеріалу. Натомість, пропонуємо вдосконалити згадану 

вище модель, трансформувавши її в системно-інтеграційну модель із 

поетапним нарощуванням рівня складності навчального матеріалу (див. 

рис. 8). 

Таким чином, на основі змістового наповнення навчального матеріалу 

для формування в майбутніх перекладачів АСКВУДП та обґрунтування 

критеріїв його відбору (загальних та специфічних), а також специфіки його 

організації виникає потреба схарактеризувати модель процесу формування 

англомовної стратегічної компетентності, реалізація якої забезпечує 

ефективне застосування запропонованої нами методики. Відповідно, 

наступний підрозділ дисертації присвячено обґрунтуванню такої дидактичної 

моделі методичної системи формування АСКВУДП у майбутніх 

перекладачів.   
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Рис. 8. Алгоритм системно-інтеграційної моделі структурування 

навчального матеріалу з поетапним нарощуванням рівня складності 
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2.2. Модель процесу формування в майбутніх перекладачів 

англомовної стратегічної компетентності 

 

Досягнення мети нашої роботи передбачає необхідність розробки 

моделі навчання майбутніх перекладачів спрямованої на формування в них 

АСКВУДП. З цією метою звернемося до дидактичного моделювання, 

кінцевим результатом якого власне повинна стати модель змісту навчання, в 

якій презентується загальна характеристика дидактичного процесу, в якому 

дидактична система слугує науковою основою, описана такими поняттями, 

як мета, зміст, форми, методи (Сериков, 1999, с. 39). Т. О. Фадєєва вважає, 

що «моделювання виконує бінарну функцію: з одного боку, описує структуру 

процесу навчання і спрямовує на вивчення об‘єктивних чинників, аспектів, 

проблем реального педагогічного процесу; з іншого – на процес 

функціонування та розвитку процесу навчання на перспективу» (Фадєєва, 

2019, с. 51), тобто фактично дидактичне моделювання дає змогу створити 

гнучку методичну систему, здатну адаптуватися до зовнішніх змін освітнього 

середовища. Модель професійної підготовки фахівця (у нашому випадку – 

студентів – майбутніх перекладачів), або компонентів такої підготовки 

(стратегічна компетентність майбутнього перекладача є компонентом його 

професійної компетентності) розуміємо як систему, яка відображає або 

відтворює проектовані структури, склад, зміст й організацію навчання, що 

забезпечує їх реалізацію (Батышев, 1999, с. 78).  

О. В. Пирогова класифікує педагогічні моделі так: концептуальна 

модель (презентує головну ідею, яка характеризує зміст, структуру і новизну 

підходу до вирішення педагогічної проблеми); дидактична модель 

(ґрунтується на традиційних класичних положеннях та принципах, 

відображає дослідницькі підходи до моделювання, новизну авторських 

педагогічних процедур); методична модель (описує конкретні факти та 

фрагменти навчальної діяльності, її зміст) (Пирогова, 2004). Отже, 

моделювання в методиці дає змогу відтворити не лише статичні елементи 
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навчального процесу, але і його динаміку, прогнозувати розвиток об‘єктів 

моделі (Спирина, 2012, с. 319).  

Формування у майбутніх перекладачів АСКВУДП як педагогічна 

модель навчального процесу повинна охоплювати усі три аспекти 

(концептуальний, дидактичний і методичний). Вибудовуючи методологічне 

підґрунтя нашої моделі, зупинимося на характеристиці ключових підходів, 

що стали фундаментом авторської методики: комунікативного, ресурсного, 

компетентнісного, рефлексійно-стратегічного і синергетичного. 

Традиційно методологічний підхід розуміють як «принципову базову 

орієнтацію дослідження, точку зору, з якої розглядається об‘єкт вивчення, як 

поняття або принцип, що керує загальною стратегією дослідження» 

(Співаковська, 2017, с. 63).  

Вибір комунікативного підходу (Бігич, 2013, сс. 82-83) зумовлений 

розумінням того, що спілкування є мовленнєвою діяльністю, у ході якої 

вирішуються конкретні комунікативні завдання. Окрім цього, комунікація 

передбачає активний та інтерактивний обмін інформацією з метою 

досягнення відповідної комунікативної мети. На думку Н. В. Зінукової, 

«однією з основних цілей лінгвістичної освіти (а саме такою є освіта 

перекладача – Н. С.) на різних етапах навчання є формування іншомовної 

комунікативної компетентності з урахуванням мовного, соціокультурного, 

дискурсивного та інших компонентів», оскільки навчання іноземної мови 

передбачає оволодіння її системою, що належить до надскладних типів 

систем і є частиною комунікативного поля у певному середовищі 

спілкування. Водночас згадана вище вчена наголошує на специфічних 

обставинах, у яких здійснюється перекладацька медіація, тобто на ситуації 

двомовності (інколи багатомовності), тому комунікативний підхід на фоні 

білінгвального середовища повинен бути одним із провідних в основі 

методик іншомовної підготовки майбутніх перекладачів (Зінукова, 2017, 

с. 252).  
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Введення до методологічної основи нашої методики ресурсного підходу 

зумовлене потребою спрямованості навчального процесу на визначення 

структури професійного потенціалу майбутнього перекладача, формування 

його професійно важливих якостей, навичок, вмінь, компетенцій, що суттєво 

інтенсифікує процес становлення і розвитку перекладача-професіонала, 

здатного до використання необхідних комунікативних і перекладацьких 

стратегій залежно від ситуацій у професійній діяльності. 

Перевага врахування ресурсного підходу у розробці нашої методики 

зумовлена ще й тим, що педагогічні і методичні заходи зосереджуються на 

розвитку мовної особистості перекладача як суб‘єкта навчальної і майбутньої 

професійної діяльності, безпосереднього проектувальника і виконавця цієї 

діяльності. Відповідно, ефективність виконання перекладу залежить від 

фактичних і потенційних можливостей суб‘єкта-студента та суб‘єкта-

педагога (внутрішнього ресурсу), а також можливостей зовнішнього ресурсу 

(у нашому випадку – інтернет відеофрагментів, лінгводидактичної моделі 

навчального процесу та підсистеми вправ і завдань, комплексу тренінгів, що 

покликані забезпечити стимулювання суб‘єктної активності студента – 

майбутнього перекладача та оптимальне використання усіх інших наявних 

навчальних засобів).  

Вважаємо за доцільне зазначити, що концептуальні ідеї ресурсного 

підходу не можуть похвалитися довгою історією і належним науковим 

обґрунтуванням (початки можна помітити в останньому десятилітті ХХ ст.; 

засновником підходу вважається економіст Б. Ф. Вернерфельт (Вернерфельт, 

2006, сс. 103-104), а тому саме цей факт свідчить про його сучасність і 

своєчасність, зокрема у контексті нашого дослідження. Водночас, врахування 

положень та ідей ресурсного підходу у дослідженні специфіки професійного 

становлення майбутніх перекладачів у аспекті формування у них АСКВУДП 

дасть змогу взяти до уваги «вимоги, які висуваються зовнішніми умовами 

організації педагогічного процесу, а також внутрішні можливості, які 

спрямовані на задоволення зазначених вимог» (Микитюк, 2012, с. 48). 
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Компетентнісний підхід, на нашу думку, не потребує глибокого 

пояснення, оскільки сама назва ключового для нашого дослідження концепту 

– англомовної стратегічної компетентності майбутнього перекладача – 

вимагає необхідності врахування провідних засад цього підходу у 

формуванні будь-яких компетентностей, у тому числі й досліджуваного нами 

явища. Ключові ідеї компетентнісного підходу розроблялися й визначені у 

розвідках Р. Бадера, Д. Мертенса, Б. Оскарсона, Дж. Равена, А. Хуторського, 

А. Шелтена, у контексті лінгводидактики – окреслені у наукових працях 

М. Кенала, М. Свейна, Д. Хаймса, Н. Хомського, та інших західних учених, і 

пізніше підхоплені вітчизняними науковцями як у загальній педагогіці (праці 

І. Беха, Н. Бібік, С. Гончаренка, О. Локшиної, О. Овчарук, О. Пометун, 

О. Савченко та інші), так і у сфері методики навчання іноземних мов 

(дослідження Н. Микитенко, Л. Морської, В. Черниш тощо). Саме 

компетентнісний підхід передбачає формування у кожного фахівця будь-якої 

сфери ключових компетентностей, які не зводяться до переліку знань і вмінь, 

а навпаки, як зауважує І. Бех (Бех, 2009, с. 5), охоплює надзвичайно широкий 

діапазон понять, зокрема, це не лише вміння реалізувати знання, а й певні 

життєво-професійні установки, які охоплюють вміння застосовувати досвід, 

проявити волю й певного роду емоційного інтелекту для вирішення 

конкретних проблем у визначених обставинах. 

Дж. Равен, вбачаючи в концепті компетентності полікомпонентну 

структуру (вчений визначив 37 видів), зауважив певну їх незалежність один 

від одного, класифікуючи ці компоненти й відносячи до певних сфер 

життєдіяльності людини (до прикладу, емоційної, когнітивної тощо), а також 

надаючи їм ознак взаємозамінності (Равен, 2002). Частково погоджуючись із 

думкою науковця, ми все ж розуміємо компетентність як субкомпетентність 

явища вищого порядку, а взаємозв‘язки між субкомпетентностями вбачаємо 

більше як взаємозалежність, а не взаємозамінність (як у Дж. Равена). Саме у 

такому контексті ми будемо розглядати проблему формування в майбутніх 

перекладачів АСКВУДП, яку вважаємо субкомпетентністю у складі 
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компетентності вищого порядку – професійної компетентності майбутнього 

перекладача, поряд із комунікативною, психологічною тощо, які 

перебувають у взаємозалежному зв‘язку одна з одною.  

Компетентнісному підходу науковці приписують відповідні функції у 

реалізації педагогічних ідей. На основі наукового аналізу А. Любас пояснює 

їх таким чином: «Операційна функція виявляє знання, уміння і навички, види 

готовності студента, які визначають його компетентність і гарантують 

вирішення певних завдань; діяльнісно-технологічна забезпечує 

конструювання змісту навчання діяльнісного типу, максимально наближена 

до майбутньої сфери діяльності студента; виховна формує у студентів 

організаторський та управлінський досвід, а також культуру особистісного та 

професійного спілкування; діагностична передбачає розроблення більш 

ефективної системи моніторингу якості освітньо-професійного процесу» 

(Любас, 2021, с. 6).  

З іншого боку, орієнтування на засади компетентнісного підходу дає 

змогу здійснити належний відбір освітнього змісту відповідно до потреб 

особистості у сучасному компетентному світі, її орієнтацію на здобуття 

інноваційного досвіду успішної професійної діяльності, а отже детермінує 

результативно-цільову спрямованість освіти (Гулай, 2009).  

Визначення рефлексійно-стратегічного підходу зумовлене акцентом на 

використанні стратегій у всій системі навчального процесу за розробленою 

методикою. У той же час, вміння рефлексії у навчальній діяльності студента 

дадуть йому можливість контролювати свої дії, визначати послідовність 

етапів пізнавальної діяльності, реалізовувати діалектичний підхід до аналізу 

ситуацій тощо (Микитенко, 2011, с. 78), аналізувати й оцінювати поточні та 

кінцеві результати власної діяльності, виявляти самостійність у навчанні 

(Задорожна, 2011, сс. 32-33).  

Л. Я. Зєня у своєму дослідженні акцентує на тому, що процес 

продуктивної діяльності (а такою ми вважаємо педагогічну систему 

підготовки майбутнього перекладача до здійснення професійної діяльності в 
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усному двосторонньому перекладі) обов‘язково мусить завершитися 

рефлексійною фазою (Зєня, 2011, с. 143). 

Успішне функціонування фахівців, зокрема перекладачів, у сучасному 

суспільстві, у якому вони як ніколи гостро відчувають необхідність швидкої 

адаптації до змін професійного середовища, на думку І. П. Задорожної 

(Задорожна, 2011, с. 42), можливе за умови безперервної рефлексії власних 

досягнень з метою їх корекції для максимально ефективного досягнення 

поставленої мети.  

Вартим уваги у контексті розвитку нашого наукового пошуку є 

суб‘єктно-характеристичне розуміння специфіки рефлексійного процесу у 

В. Б. Шапаря, у якому виразно помітною є ідея про рефлексію як про процес 

так званого «подвійного дзеркального взаємовідображення суб‘єктами один 

одного», а суб‘єкт у цьому відображенні може займати принаймні шість 

позицій: суб‘єкт в діяльності; суб‘єкт у власному баченні; суб‘єкт у баченні 

іншого; суб‘єкт, що сприймає іншого в діяльності; суб‘єкт, що сприймає 

сутність іншого; суб‘єкт, що презентує своє бачення іншого, а також власне 

відображення його самого іншим (Шапарь, 2004, с. 145).  

На важливості ініціювання рефлексії у навчально-виховному процесі 

наголошує також Д. А. Хабібулін, вважаючи, що рефлексія слугує стимулом 

для особистісних досягнень, заохочення особистості до вартісного 

оцінювання своєї діяльності (Хабибулин, 2003, с. 77).  

С. У. Гончаренко пропонує звернутися до проблемних ситуацій (таких 

ситуацій, у яких суб‘єкти повинні знайти і застосовувати нові для себе 

знання чи способи дії) з метою реалізації засад рефлексивного підходу. 

Учений виражає думку про те, що саме такі ситуації можуть реально 

існувати, створюватися як викладачем, так і студентами (Гончеренко, 1997, 

с. 271). Саме такими є ситуації у перекладацькій діяльності, коли перекладач 

власне й звертається до застосування перекладацьких і комунікативних 

стратегій. 
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Прихильницею рефлексії і застосування в ній проблемних ситуацій є 

О. М. Соловова, яка пропонує низку факторів, що слугують основою 

ефективного їх застосування в реалізації зазначеного вище підходу: 1) з 

метою успішного вирішення проблемної ситуації необхідними є аналітичні 

дії, які розпочинають процес рефлексії; 2) вирішення проблеми можливе за 

умови пошуку і знаходження альтернативних кроків, обґрунтування вибору 

того чи іншого залежно від певних умов, специфіки, мети, і все це свідчить 

про розгортання рефлексійних процесів; 3) проблемна ситуація певним 

чином забезпечує інтеграцію нових і набутих раніше знань саме в навчальних 

умовах, таким чином створює усі підстави для проектування і рефлексії у 

псевдопрофесійному середовищі (Соловова, 2004, сс. 113-114). 

Взявши до уваги все сказане вище, зазначимо, що одним із методів, 

запропонованих до використання для реалізації нашої методичної системи 

формування в майбутніх перекладачів АСКВУДП, слугуватиме симуляційне 

навчання, засобом ефективного впровадження якого стануть мовленнєві 

симуляції, що передбачають вирішення професійно орієнтованої проблемної 

комунікативної ситуації.  

Сутність синергетичного підходу і важливість його засад для 

досягнення мети й завдань, поставлених у нашій роботі, чітко 

прослідковується у науковій позиції І. О. Зимньої, яка вважає, що суб‘єкти 

освітнього процесу «приречені» на саморозвиток, оскільки саме він є 

внутрішньою силою, яка підштовхує їх до діяльності, навчальної та 

професійної активності (Зимняя, 2004).  

Синергетична парадигма, як зазначає Н. Гузій, стимулює й заохочує 

активний діалог суб‘єкта з іншими учасниками навколишнього середовища 

(а також із самим собою), «оскільки в умовах нестійкості середовища постає 

потреба в управлінні розвитком певної інституції, а суб‘єкт має можливість 

оптимального вибору найуспішнішої для нього траєкторії розвитку» (Гузій, 

2007, с. 50). Слід зауважити, що до предмету дослідження синергетики 

науковці відносять складні, нерідко непорівнювані, дисипативні (нестійкі) 
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системи, які постійно саморозвиваються, і володіють здатністю 

самоорганізації (Мешко, 2012, с. 171).  

Водночас, враховуючи специфіку й науковий аналіз професійного 

становлення майбутніх перекладачів, вважаємо за доцільне виокремити не 

лише саморозвиток, але й самоорганізацію (Малихін, 2008) як такі, що 

слугують провідними ідеями синергетики, і знайшли належне обґрунтування 

у низці наукових розвідок з філософії освіти та дидактики (Лутай, 1996; 

Малихін, 2008; Чалий, 2003; Haken & Portugali, 2005) та ін.)  

Ми також погоджуємося із думкою О. В. Торічного, який у своїй 

монографії наголошує на тому, що концепція розвитку є вищим рівнем 

філософської діалектики, оскільки «ідея розвитку ґрунтується на припущенні 

можливостей певних кількісних і якісних змін, які сприяють підвищенню 

рівня загальної чи спеціальної особистості, під час якого повною мірою 

виявляються принципово нові ознаки у порівнянні з попередніми формами» 

(Торічний, 2012, с. 17).  

Отже, вагомим завданням у контексті предмету дослідження нашої 

роботи є врахування принципів синергетики та необхідність пропонування 

варіантів можливого розгортання навчального процесу за авторською 

методикою (тобто методичної системи), визначення навчальної траєкторії 

суб‘єктів навчання (майбутніх перекладачів) і пошук способів виведення їх 

на ці варіанти, тобто фактично надання можливостей студентам самостійно 

визначати шляхи професійного становлення й розвитку, а тому у процесі 

проходження етапів авторської методики врахування принципів 

синергетичного підходу передбачає самоорганізацію діяльності учасників 

навчального процесу, яка проявлятиметься у самоузгодженості їхньої 

взаємодії один з одним, а також із навчальним матеріалом, зокрема у 

виконанні завдань запропонованих тренінгів, і самокорекцію (вибір варіантів 

методики) програми цих тренінгів.  

Разом з тим, професійна підготовка майбутнього перекладача не є 

процесом планомірним, лінійним, позбавленим конфліктів (Співаковська, 
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2017, с. 69). Відповідно, процес формування АСКВУДП майбутнього 

перекладача є специфічною методичною системою, яка дає можливість 

самоорганізації та саморозвитку майбутнім перекладачам, характеризує 

особистісну активність та відповідальність студента, а процес формування 

досліджуваної компетентності трактуємо як методичну систему, яка володіє 

ознаками синергетичної парадигми, здатна до вдосконалення процесу 

становлення фахівця, що забезпечує можливість його переходу на нові рівні 

професійного та особистісного розвитку і саморозвитку.  

Зазначене вище не гарантує того, що синергетичні ознаки пропонованої 

методичної системи забезпечать абсолютну самокерованість, оскільки 

навчальний процес, вважаємо, потребує певного контролю з боку викладача 

для того, щоб допомогти студенту обрати ефективну траєкторію 

саморозвитку. Тому, на думку Є. О. Співаковської, слід здійснювати 

спеціально продуманий і змодельований педагогічний вплив (Співаковська, 

2017, с. 70): 1) з боку викладача через реалізацію відповідної підсистеми 

вправ і завдань; 2) з боку студентів – через прояв активності, часткової або 

повної самостійності у виконанні завдань запропонованої підсистеми. 

Відповідно до сутності проаналізованих вище методологічних підходів, 

слід детальніше обґрунтувати методологічний рівень – загальнодидактичні і 

специфічні методичні принципи, що слугуватимуть орієнтиром у виборі 

відповідних методичних процедур викладачем з метою ефективного 

формування в майбутніх перекладачів АСКВУДП. 

Принцип комунікативної спрямованості навчання передбачає 

формування комунікативних і перекладацьких стратегій на основі 

відеофрагментів доповідачів реальних міжнародних наукових та академічних 

подій (конференцій, зустрічей, симпозіумів, семінарів тощо). Цей принцип 

наголошує на необхідності врахування мовленнєвих зразків реальних 

комунікативних ситуацій, у яких майбутні перекладачі здійснюють свою 

професійну діяльність в усному двосторонньому перекладі.  
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Принцип інформаційно-когнітивної діяльності студента активізує 

його пізнавальний потенціал, формує й розвиває широкий діапазон 

навчальних і комунікативних стратегій (зокрема, стратегії смислової 

здогадки, так звані стратегії досягнення і редукції комунікативної мети, 

подолання перекладацьких труднощів за допомогою контексту, стратегії 

використання фонових знань, особистого комунікативного досвіду 

майбутнього перекладача).  

Принцип урахування лінгвістичного досвіду студентів передбачає 

розуміння того, що вони володіють мовними навичками та вміннями (тобто 

передбачає сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього 

перекладача), вміннями та навичками, на основі яких здійснюється 

формування і розвиток відповідних стратегій.  

Принцип адекватності вибору вправ і розташування їх у системі вправ 

передбачає врахування того, що всі вправи мають чітко окреслену методичну 

ціль, спрямовану на формування і розвиток певних стратегій відповідно до 

етапів лінгводидактичної моделі навчального процесу.  

Принцип автоматизації у формуванні стратегічної компетентності 

студентів апелює до побудови процесу формування досліджуваного 

феномену на основі тренінгової технології з урахуванням умов професійної 

діяльності перекладачів при здійсненні усного двостороннього перекладу 

різних типів (обмеженість у часі, супутні шуми, непередбачуваність змісту 

промов і способів їх презентації тощо). 

Таким чином, з урахуванням зазначених вище методологічних підходів 

й зумовлених ними методичних принципів і положень, пропонуємо такі види 

вправ, за допомогою яких буде здійснено організацію навчального змісту і 

реалізовано процесуальний компонент розробленої нами дидактичної моделі 

навчального процесу.  

Блок 1: вправи на активізацію мовного матеріалу. До цього блоку 

ввійдуть такі: 1) термінологічні, лексичні вправи, за допомогою яких 

студенти засвоюватимуть термінологію майбутньої іншомовної професійно 
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орієнтованої діяльності; 2) мовні вправи, спрямовані на активізацію 

лексичних одиниць в ізольованому мовному (граматичному) контексті; 

3) передмовленнєві вправи, спрямовані на формування і розвиток 

рецептивних умінь у знайомому мовному контексті. 

Блок 2: комплекс тренінгів, спрямований на формування окремих 

комунікативних і перекладацьких стратегій, детальному опису якого 

присвячено підрозділ 2.4.  

Блок 3: мовленнєві симуляції, тобто проблемно-стратегічні 

комунікативні завдання, що передбачають вирішення реальних професійних 

завдань із застосуванням сформованої АСКВУДП. 

Запропоновані вище блоки вправ визначать етапність навчального 

процесу, про який піде мова далі у цьому підрозділі.  

Серед основних методів і прийомів, які входять до процесуального 

компоненту нашої моделі, пропонуємо: тренінгову технологію та навчальні 

мовленнєві симуляції. 

Оскільки аналізу тренінгової технології присвячено підрозділ 2.4, 

зупинимося детальніше на описі мовленнєвих симуляцій і їх використанні у 

формуванні АСКВУДП майбутніх перекладачів.  

Симуляція є одним із методів ситуативного моделювання, який став 

досить популярним у методиці навчання іноземних мов, і де у так званій 

рольовій грі подається чітко визначений сценарій, прописуються ролі 

учасників і ті кроки, яких вони повинні дотримуватися у ході вирішення 

професійно орієнтованого комунікативного завдання. Фактично, симуляція є 

абстрагованою, спрощеною моделлю якогось процесу, передбачає 

відтворення реальності, її моделювання, тестування (Ken, 1995, p. 11). Саме 

таке завдання, на думку низки науковців (Терещук, 2012; Тарнопольский, 

2013) та ін., дає можливість інтегрувати значну кількість вмінь, враховує 

інтелектуальні потреби учасників процесу спілкування, спонукає їх до 

розумової діяльності, розвиває критичне мислення, сприяє залученню 

сигналів зворотного зв‘язку та прийняття рішень, визначення мети, вибору 
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засобів, комбінування та конструювання моделі вирішення проблемної 

ситуації, тобто сприяє ефективному процесу розвитку етапів пізнавального 

циклу (Kolb & Fry, 1975) (див. рис. 9) з метою поетапного формування 

розумових дій, а отже, формує новий досвід, що є особливо важливим у 

професійному становленні майбутніх фахівців ще до завершення навчання у 

вищому навчальному закладі і перед початком виконання безпосередніх 

професійних завдань в якості дипломованого фахівця.   

Рис. 9. Розвиток етапів пізнавального циклу 

(адаптовано за (Kolb & Fry, 1975) 

 

Отже, мовленнєва симуляція змушує студентів до виконання дій, які 

імітуються ними і відтворюються в навчальній аудиторії відповідно до умов 

реальної ситуації, спонукаючи таким чином учасників симуляції до 

вирішення певної проблеми чи завдання, і наслідки цих дій «симулюються», 

програються на основі прийнятих учасниками рішень і пропозицій (Richards, 

1985, pp. 335-336). Така симуляція моделює комунікативну реальність з 

метою виконання завдань мовленнєвого характеру в процесі навчання 

іноземної мови (Терещук, 2012, с. 47). 

Науковці наголошують на високому рівні зацікавленості студентів у 

процесі «симулювання» завдання, оскільки, поринаючи у гру, вони 

 

 

Конкретний досвід (1) + 

новий досвід 

Аналіз досвіду та рефлексія  

(розпізнавання нових умов у 
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знаннями у новій 

ситуації (4) 

Теоретичне обґрунтування 

отриманих знань, ідей (3) 
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забувають про її навчальний характер, втілюються у свою роль, вмотивовані 

досягти бажаного результату, концентруються на швидкості прийняття 

професійно важливих рішень. У такий спосіб, симуляції мобілізують як 

фахові знання, інтегрують їх у знання іноземної мови, готуючи студентів до 

прийняття у майбутній діяльності швидких і вмотивованих професійних 

рішень, сприяють формуванню відповідних комунікативних стратегій, 

критичного мислення й планування тощо (Widdowson, 1991). 

Характеризуючи мовленнєві (комунікативні) симуляції, науковці 

вирізняють такі їх ознаки: 1) виконання учасниками функціональних ролей; 

2) моделювання середовища з реальним виконанням дій учасниками, з 

дотриманням правил комунікативної поведінки в тій чи іншій 

комунікативній ситуації; 3) специфічна структура (брифінг, власна 

симуляція, дебрифінг) (Габідулліна, 2009), де дебрифінг знайомить учасників 

симуляції з комунікативним завданням, сценарієм симуляції, ролями і 

повноваженнями учасників (Ken, 1995, p. 113), під час власне симуляційного 

етапу здійснюються мовленнєві дії, причому немає обмеження у 

використанні ними мовленнєвих засобів, (і що особливо важливо – 

комунікативних стратегій) з метою досягнення комунікативної мети, а 

дебрифінг залучає учасників симуляції і тих, хто спостерігав за її 

проходженням, до її обговорення і підведення підсумків, під час якого 

відбувається певна рефлексія, переосмислення учасниками симуляції свого 

ставлення до проблемного завдання і шляхів його вирішення. Під час 

симуляції студент має змогу вчитися в безпечному й комфортному 

комунікативному середовищі, яке водночас є особистісно і професійно 

значущим, може обирати свою стратегію у вирішенні проблемного завдання, 

використовуючи відповідні комунікативні засоби і ті стратегії, які вже 

сформувалися раніше (Терещук, 2012) (у нашому випадку – перекладацькі). 

Нижче подаємо приклад завдання для комунікативної симуляції як 

одного з методичних прийомів у реалізації запропонованої нами методики. 
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Мовленнєва симуляція. Мета: цільове використання стратегічної 

компетентності майбутнього перекладача.  

Спосіб виконання: у мікрогрупі (3-4 особи).  

Часове обмеження: відсутнє.  

Інструкція: Read the situation description and role-play it interpreting the 

part of a dentist into English. Then comment on your actions as an interpreter and 

assess the product of your interpreting (self-assessment and peer-assessment). In 

small groups discuss the answers of your peers. Then read the translation of some 

interpreter and assess it. Use the appropriate assessment criteria. Then work with a 

debriefing chart. Do as required in the chart. 

Dentist: Містере Робінсон, я щойно переглянув результати рентген знімку 

зуба, що Вас турбує. У Вас там досить глибока діра, а також верх зуба 

запалений.  

The translator’s version: Mr. Robinson, I just reviewed the X-ray the tech took of 

the tooth that is bothering you. You have a really deep cavity there, and on top of 

that the tooth is infected.  

 

Patient: Doctor, the pain is just terrible! I haven‘t slept in two straight nights. I 

can‘t eat or drink anything because if anything touches the tooth, I get a stabbing 

pain that makes me want to scream out in pain.  

Dentist: Я знаю, запалення зуба є досить болючим. Я спробував оглянути зуб, 

але навіть не зміг торкнутися до нього серповидним зондом.  

The translator’s version: I know, a tooth infection is very painful. When I tried to 

examine you, I couldn’t even touch the tooth with my sickle probe. 

 

Patient: What can I do? I can‘t spend another night like that.  

Dentist: Я нічого не можу вдіяти, я навіть торкнутися не можу до зуба. Нам 

спершу треба позбутися інфекції, тобто запалення. Я Вам пропишу 

антибіотики, які слід приймати упродовж семи днів.  

The translator’s version: Well I can’t do anything if I can’t even touch the tooth. 

So, first we need to get rid of the infection. I am going to give you antibiotics and I 

want you to take them for seven days. 

 

Patient: OK. Will you give me something for the pain? 

Dentist: Звичайно, я Вам дам щось від болю, але це наркотична речовина, 

тому я повинен виписати Вам рецепт на ці ліки, Ви не зможете просто так їх 

купити в аптеці. Приймайте їх лише за потреби, але пам‘ятайте, що вони 

викликають сонливість, тому керувати автомобілем чи виконувати 

професійні завдання не рекомендується під час прийому цього препарату.  
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The translator’s version: Yes, I will give you something for the pain, but it is a 

narcotic, so I have to give you a prescription. I can’t just send you to the 

pharmacy. Take it only as needed, and don’t drive or work while you are taking it, 

because it will make you sleepy. 

Debriefing Chart. 
 

Таким чином, ми підійшли до розробки моделі навчального процесу 

формування АСКВУДП майбутніх перекладачів, яку бачимо як систему, що 

складається з чотирьох компонентів: концептуально-цільового, змістового, 

процесуального і результативного (див. рис. 10). 
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Методичні прийоми: вправа, навчальне завдання, тренінгова 
технологія, мовленнєва симуляція 

Підсистема вправ і завдань (три блоки вправ відповідно до трьох 

етапів навчального процесу: активізації мовного матеріалу, 

стратегічного навчання, мовленнєвих симуляцій) 

Етапи навчання (активізація мовного матеріалу, власне 
стратегічне навчання, комплексне застосування стратегічної 

компетентності 

Рівні сформованості АСКВУДП на високому рівні, що 
забезпечує сформованість англомовної комунікативної 

компетентності на рівні С1-С2 
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Концептуально-цільовий компонент моделі передбачає окреслення 

загальної мети навчання, методологічну основу (ключові підходи до 

розробки методики, базові принципи навчання). 

Загальна мета і завдання, а також вимоги до результату навчальної 

діяльності – сформованість високого рівня АСКВУДП майбутнього 

перекладача – зумовлюють врахування положень ключових підходів у 

реалізації запропонованої нами методики як її методологічного підґрунтя: 

комунікативного, компетентнісного, синергетичного, ресурсного і 

рефлексійно-стратегічного підходів.  

Обґрунтовані методологічні підходи визначають низку часткових 

положень, виражених у загальних дидактичних і методичних принципах, 

обґрунтованих вище у цьому підрозділі.  

Аналізу змістового компоненту у розробленій нами методиці 

присвячено підрозділ 2.1, тому дозволимо собі лише нагадати, що до змісту 

навчання увійшли два аспекти: предметний і процесуальний. З точки зору 

предметного наповнення до змісту навчання у розробленій нами методиці 

увійшли: 1) типові комунікативні ситуації здійснення майбутніми 

перекладачами усного двостороннього перекладу (їх у дослідженні виділено 

дві); 2) мовленнєвий матеріал (відео фрагменти академічного та наукового 

спілкування фахівців, наприклад у галузі медицини чи економіки, як приклад 

для формування комунікативних і перекладацьких стратегій); 3) мовний 

матеріал (граматичний, лексичний – наприклад, фахова медична, економічна 

термінологія); 4) знання невербальних елементів комунікації. До 

процесуального аспекту відносимо АСКВУДП майбутнього перекладача як 

сукупність її структурних компонентів (глобальні перекладацькі стратегії, 

локальні стратегії, когнітивні стратегії, соціально-афективні перекладацькі 

стратегії). 

Процесуальний компонент моделі передбачає організацію навчальної 

діяльності студентів через виконання студентами підсистеми вправ і завдань 

як складової загальної системи (вищого порядку – наприклад, системи вправ 

і завдань для формування професійної компетентності майбутніх 
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перекладачів), що передбачає три блоки таких вправ і завдань: блок вправ, 

спрямованих на активізацію мовного матеріалу, блок власне стратегічного 

навчання за допомогою виконання завдань комплексу розроблених 

авторських тренінгів і блок мовленнєвих симуляцій, які передбачають 

вирішення реальних професійних завдань із застосуванням сформованої 

АСКВУДП. Виконання вправ у межах визначених блоків відбувається 

відповідно в три етапи з використанням навчальних вправ і завдань, а також 

схарактеризованих у підрозділі 2.4 методичних прийомів тренінгової 

технології та мовленнєвої симуляції, описаної вище у цьому підрозділі. 

Характеристиці вправ у розробленій підсистемі присвячено наступний 

підрозділ дисертації. 

Останній компонент моделі – результативний – передбачає перевірку 

ефективності запропонованих методичних процедур, тобто діагностику рівня 

сформованості у студентів – майбутніх прекладачів – АСКВУДП за 

визначеними критеріями і відповідними показниками, характеристика яких 

представлена у підрозділі 3.1.  

Таким чином, у наступному підрозділі подаємо характеристику 

розробленої нами підсистеми вправ і завдань як складової процесуального 

компоненту моделі. 

  

2.3. Підсистема вправ для формування в майбутніх перекладачів 

англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому 

перекладі 

 

Перш ніж перейти до характеристики розробленої нами підсистеми 

вправ і завдань, нагадаємо, що навчальний процес, спрямований на 

формування в майбутніх перекладачів АСКВУДП, проходить у три етапи 

(активізація мовного матеріалу, стратегічне навчання і мовленнєві симуляції, 

що передбачають вирішення реальних професійних завдань із застосуванням 

сформованої АСКВУДП).  
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Фактично на першому етапі (активізація мовного матеріалу) 

студентська діяльність характеризується як частково самостійна, до певної 

міри рутинна. Студентам пропонується виконання вправ загального 

лінгвістичного змісту (оперування відповідним мовним матеріалом 

англійської мови загального вжитку), а також виконання блоку лексичних 

завдань на активізацію термінологічної компетентності (у нашому випадку у 

сфері медицини та економіки).  

На другому етапі (власне стратегічне навчання) відбувається 

виконання програми комплексу авторських тренінгів (див. підрозділ 2.4). 

На третьому етапі (застосування) студенти не лише застосовують 

сформовану АСКВУДП (відповідні перекладацькі та комунікативні 

стратегії), але й аналізують їх цінність для власної навчально-пізнавальної 

діяльності, свідомо і самостійно планують алгоритм використання тих чи 

інших стратегій, самостійно контролюють успішність реалізації цього 

алгоритму. Усе це відбувається за допомогою мовленнєвих симуляцій 

(описаних у підрозділі 2.2). 

Для характеристики розробленої нами підсистеми вправ і завдань 

зупинимося спершу на розумінні цих ключових понять: вправа і завдання. 

Вправою вважають багаторазове виконання однотипних операцій і дій 

з мовним матеріалом, яка опирається на усвідомленості і супроводжується 

контролем чи самоконтролем (Сыса, 2016, с. 91); «спеціально організоване в 

навчальних умовах багаторазове виконання окремих операцій, дій або 

діяльності з метою оволодіння ними або їх вдосконалення» (Бігич, 2002, 

с.  64). Під «завданням» ми розуміємо навчальне завдання, сформульоване в 

реальному навчальному мовленнєвому контексті, вирішення якого потребує 

використання відповідних умінь і стратегій (як комунікативних, 

перекладацьких, так і навчальних); тобто завдання спрямоване на 

формування і розвиток стратегічної компетентності, а вправа спрямована на 

формування окремих складових цієї компетентності (мовних навичок, 

окремих умінь тощо).  

У навчальному завданні виділяють певну структуру: 
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- інструкція (постановка навчальної мети); 

- частина виконання, в якій демонструються можливі способи 

вирішення комунікативного завдання (опори, орієнтири, мовленнєві зразки); 

- контрольна частина, яка забезпечує (при потребі) рефлексію, 

(само)контроль чи (само)корекцію (наприклад, вказівку на теоретичний 

матеріал, знання якого закладені в алгоритм виконання завдання тощо) 

(Скляренко, 1999). 

Для вирішення завдань нашого дослідження – розробки методики 

формування АСКВУДП майбутніх перекладачів, необхідно сформувати 

методичну систему, ключовим елементом якої повинна стати система вправ і 

завдань, яку розуміємо як систему нижчого порядку (чи підсистему) і 

складову системи вищого порядку (Ніколаєва, 2010), як обґрунтовану й 

цілеспрямовано впорядковану сукупність необхідних груп, типів і видів 

вправ і комунікативних завдань, які виконуються студентами у відповідній 

послідовності, спрямовані на вирішення поставленої дидактичної мети на 

кожному етапі (відповідно до структури, сутності і специфіки 

досліджуваного явища (у нашому випадку – АСКВУДП майбутніх 

перекладачів). 

У методиці традиційно визначені основні вимоги до розробки системи 

вправ і завдань:  

1) вправи і завдання у системі (підсистемі, комплексі) повинні бути 

адекватні меті, змісту й умовам навчання загалом; 

2) вправи і завдання повинні бути доцільними (по змісту, складності, 

місцю у системі); 

3) завдання і вправи повинні бути організовані у чіткій послідовності у 

системі: кожна наступна вправа й завдання повинні виконуватися на основі 

навичок, вмінь і стратегій, сформованих у попередніх вправах і завданнях; 

4) зміст вправ, завдань повинен узгоджуватися із етапами формування 

навичок, умінь і стратегій; 

5) вправи і завдання повинні містити можливість для студента 

здійснення самоконтролю (Максименко, 2012, с. 89). 
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Слідом за Н. К. Скляренко (за цитуванням С. Ю. Ніколаєвої (Ніколаєва, 

2008)) та О. Р. Світличною (Светличная, 2012, с. 50), ми вважаємо, що 

основними критеріями типології вправ і завдань у нашій системі повинні 

бути обрані такі: вмотивованість, ступінь комунікативності, спрямованість 

навчальної діяльності на прийом або подачу інформації, ступінь керування, 

спосіб організації та необхідність забезпечення опорами. Враховуючи ці 

критерії, до розробленої нами підсистеми вправ і завдань увійшли такі типи:  

1. Відповідно до критерію вмотивованості: вмотивовані. Майбутній 

перекладач повинен свідомо розуміти мету виконання вправи і її 

розвивальний вплив на формування його професійної перекладацької 

компетентності.  

2. За критерієм спрямованості: рецептивні, рецептивно-репродуктивні 

та рецептивно-продуктивні вправи і завдання. Рецептивні вправи у нашій 

підсистемі здебільшого готують майбутнього перекладача до знайдення 

«зайвого» терміну, пошуку правильної дефініції до терміну. До рецептивно-

репродуктивних відносяться вправи на тренування різних видів пам‘яті 

(мнемотехніка, безасоціативне та асоціативне запам‘ятовування), 

розшифрування абревіатур, синонімічний переклад тощо. Продуктивні 

вправи сприяють розвитку умінь і стратегій прогнозування та розвиток 

перекладацької здогадки, формування й розвитку стратегії компресії та 

декомпресії тощо.  

3. Врахування критерію професійної спрямованості зумовило те, що усі 

вправи і завдання у нашій системі є професійно спрямованими, тобто мають 

на меті формування і розвиток професійної компетентності перекладача. 

4. Відповідно до критерію наявності / відсутності опор: вправи і 

завдання з використанням вербальних опор, візуальних опор, звукових опор, 

аудіо-візуальних опор чи без опор.  

5. Критерій комунікативності визначив необхідність і доцільність таких 

вправ у нашій системі (підсистемі): некомунікативні (повтор, імітація, 

тренування пам‘яті), умовно-комунікативні (виконання завдань і вправ для 
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формування окремих перекладацьких стратегій), комунікативні (виконання 

комунікативних симуляцій).  

6. Відповідно до критерію специфіки контролювальних процедур: 

вправи і завдання, контрольовані з боку викладача, взаємоконтрольовані, з 

використанням самоконтролю або самоперевірки з використанням технічних 

засобів. 

7. Враховуючи критерій характеру виконання, до системи увійшли усні 

і письмові вправи (зумовлені обставинами і специфікою типових 

комунікативних ситуацій у професійній діяльності перекладачів). 

8. За критерієм режиму виконання у системі містяться вправи для 

виконання в парах, у групах та індивідуальні. 

Таким чином, підсистема вправ і завдань для формування АСКВУДП 

майбутніх перекладачів складається із трьох блоків вправ і завдань, що 

узгоджуються із трьома етапами навчального процесу за розробленою нами 

методикою (див. вище у цьому підрозділі). 

Нижче подаємо приклади вправ і завдань до кожного із виділених нами 

блоків і, відповідно, етапів.  

Приклади вправ і завдань першого боку.  

Усі вправи цього блоку можуть виконуватися у двох режимах: з 

візуальною текстовою опорою чи без неї через прослуховування вхідної 

інформації. Слід зазначити, що ефективнішим для професійної підготовки 

перекладачів, що здійснюють усний двосторонній переклад, є другий із 

описаних вище режимів. 

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 
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В. рівноважна ціна 

Г. рівень цін 

Вправа 2. Мета: активізація знань, умінь і навичок термінологічної 

компетентності майбутніх перекладачів у контекстному середовищі. 

Спосіб виконання: в парах. Часове обмеження: присутнє.  

Інструкція:  Work in pairs. Call one person A and the other person B. Each 

person will read out loud one of the texts below, either in this book or on a 

handout. Partner A will not look at the book or handouts. Partner B will read text 

#1 below and pause before every underlined term. Partner A will try to guess what 

that term might be. Partner B each time will say «yes» and write a checkmark 

above that term (if guessed correctly by A or if a reasonable substitute was made) 

or say ―no‖ and write X above that term (if A did not guess correctly or suggest a 

reasonable substitute). After this exercise, Partner A will show Partner B the list 

showing what was guessed correctly or incorrectly.  

Rheumatoid arthritis is a painful disease that can destroy joints. Women are 

three times more likely to get it than men. Rheumatoid arthritis is considered an 

autoimmune disease, a disease where the body attacks healthy cells. The exact 

cause is unknown. But in a recent study, an experimental drug showed signs of 

halting the disorder in laboratory mice. Harris Perlman is a medical researcher at 

Northwestern University in Illinois. He says normally a protein in healthy immune 

cells causes the cells to die after they attack an invading virus or bacteria. But in 

rheumatoid arthritis, that protein is missing in some immune cells. Instead, the 

protein builds up in the joints and attacks bone and cartilage. Current treatments 

for rheumatoid arthritis can reduce pain, but they do not work for everyone. They 

also have side effects such as an increased risk of infection. Harris Perlman says 

the new treatment produced no major side effects in the mice.  

Підгрупа вправ для активізації граматичних навичок і вмінь. 

Вправа 3. 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.  
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1. The deal was largely welcomed by political leaders; Japan‘s Shinzo Abe 

hopes it will boost exports. 

2. Hillary Clinton made her opposition clear, saying it will do little to raise 

wages. 

3. She had been a firm supporter of Trans-Pacific Partnership as recently as 

2013. 

4. 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. 

5. In a surprise announcement, Deutsche Bank said it expected to report a €6.2 

billion ($7 billion) loss for the third quarter as it books various writedowns 

and accounting charges. 

6. 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. 

7. America said it was ―deeply disappointed‖ by the European Court of 

Justice‘s decision to overturn the 15-year-old ―Safe Harbour‖ agreement that 

governs the transfer of customer data between Europe and America. 

8. He has been CEO on an interim basis since June, when Dick Costolo 

resigned after the social networkposted another dismal set of quarterly 

earnings. 

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

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

 

Підгрупа вправ для активізації фонетичних навичок і вмінь. 

Вправа 4. 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 

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


126 

Приклади вправ і завдань другого блоку, що належать до комплексу 

тренінгів, детально презентовані у підрозділі 2.4. 

Тому нижче подаємо приклади підгруп вправ для формування 

відповідних стратегій у визначеній нами структурі АСКВУДП майбутнього 

перекладача із ідентифікацією застосованого виду тренінгу. 

Підгрупа вправ для формування когнітивних стратегій (тренінг 

пам’яті). 

Вправа 5. Мета: розширення обсягу пам’яті. Інструкція: Повторіть 

низку чисел і дат: 

1) 22.10.2012, 3795, 5691, 116; 

2) 248, 13.08.1976, 1246, 815. 

Підгрупа вправ для формування локальних перекладацьких і 

комунікативних стратегій (тренінг перемикання з однієї мови на іншу; 

тренінг компресії та розгортання тексту).  

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

іншу. Інструкція: а) Повторіть номери телефонів почергово українською та 

англійською мовами і навпаки: 

1) 0507759310, 0981539952, 0676594120; 

2) 0962356791, 0689554381, 0991722364. 

б) Відтворіть українською мовою: 

1) TW 454901 KL, PS 951278 AO. 

в) Прослухайте українською та відтворіть англійською номери 

телефонів: 

1) 2591739, 2248237, 2469052 

2) 0672458167, 0981160240  

г) Послухайте та перекладіть вирази на позначення цифрової 

інформації: 

1) одна восьма, кожен другий, 95 %, третина, 7 млрд доларів, 

54 євро; 

2) one fifth, $38mln, 17%, one in five, 284 000 dollars; 

3) дві п'яті, дев‘ять з десяти, три четверті, 81%, 65 млн гривень. 
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Вправа 7. Мета: формування стратегії перемикання з однієї мови на 

іншу та стратегії звуження діапазону вибору пари у словосполученні. 

Інструкція: Виконайте усний двосторонній (почергово послідовний і 

синхронний) переклад термінів. 

а) облігація; вексель; емісія цінних паперів; збитки; злиття компаній; 

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

equity financing; 

в) індекс рентабельності; to appraise assets; обігові кошти; appraised 

value; кошторис;  

г) to depreciate; кругообіг капіталу; capital gain; capital loss; shareholders‘ 

equity; 

 

Підгрупа вправ для формування соціально-афективних 

перекладацьких стратегій (тренінг перемикання з однієї мови на іншу). 

Вправа 8. Мета: формування стратегії уникнення впливу чи подолання 

можливої міжмовної та міжкультурної інтерференції. Інструкція: 

Перекладіть почергово українською та англійською мовами. Запишіть слова-

реалії та їх еквіваленти мовою перекладу у зошит.  

In 2014 Ukrainians got so fed up with the grotesque corruption of their 

political class that they staged a revolution. Since then, reformers have been trying 

to build institutions to hold the country‘s oligarchs and crooked politicians to 

account. One big victory was establishing an electronic asset-declaration system, 

an online registry where officials must list all of their main possessions. But on 

October 27th Ukraine‘s constitutional court found a clever way to cripple this 

system: it struck down the anti-corruption authorities‘ power to punish anyone for 

lying on it. 

Piquantly, four of the court‘s 18 justices were being investigated by those 

same authorities. After the ruling, Schemes, an investigative news outfit, reported 

that the chief judge had failed to declare property he owns in Russian-occupied 

Crimea, acquired under Russian law, which would imply recognising Russian 

sovereignty. In his defence, he said he did not know how to file an e-declaration 

for land in Crimea. 

 

Протягом кількох років Львівська обласна державна адміністрація 

забезпечує підтримку інвестпроєктам, які реалізуються в області. Десь за пів 
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року до президентських виборів потенційні інвестори були в очікуванні їхніх 

результатів, потім результатів виборів до Верховної Ради, потім формування 

Кабінету Міністрів. Усі чекали, який політичний розклад «намалюється».  

Одна зі служб, з якою найчастіше стикаються при реалізації своїх 

проєктів інвестори, – це Державна архітектурно-будівельна інспекція 

(ДАБІ).  Якщо щось будується або реконструюється, то ДАБІ – це 

служба  номер один за кількістю звернень будь-якого інвестора. Відповідно, 

отримати дозвіл на початок робіт чи введення в експлуатацію – це завжди 

виклик. Нам вдалося цей процес відкорегувати на користь бізнесу через 

створення в обласній адміністрації служби інвестора.  

Ще на початку 2017 року ми зрозуміли, що в нас не вистачає рук. Тому 

проєкти мікробізнесу ми віддали районам. Нам виділили одну особу, яка 

відповідальна за супровід та інвестиції і комунікує з нами. Ми проводили 

тренінги для цих спеціалістів, показували, як це працює, надавали 

інформаційну підтримку. Це люди, які, наприклад, працюють спеціалістами в 

якихось економічних сферах в районній адміністрації, але їм було додано 

окремо ще одну функцію – супроводу. Зараз зі змінами, пов‘язаними з 

адміністративною реформою, зміняться структури та їхні повноваження. Такі 

тренінги та допомогу ми готові пропонувати для ОТГ й інших областей. За 

цим досить часто звертаються, бо побачили, що модель робоча і дає хороші 

результати. 

 

Підгрупа вправ для формування глобальних перекладацьких 

стратегій.  

Вправа 9. 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.  

These data indicate that any disturbances in expression and / or content of 5-

HT receptors, as well as changes in SERT activity impact sen sorimotor function 

and thereby affect severity of abdominal pain/discomfort perceived by IBS 

patients. Additionally, the therapeutic efficacy of drugs affecting 5-HT receptors 

also supports the contribution of 5-HT in IBS pathophysiology. More recently, the 

upregulation and sensitization of receptors located on the peripheral nerve 

terminals of nociceptors are thought to imply visceral hypersensitivity. Notably, a 
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high number of mucosal sensory transient receptor potential cation channel 

subfamily V type 1 (TRPV1) has been identified in the distal colon of IBS patients. 

The number of TRPV1 fibres was up to threefold higher in colonic biopsies 

obtained from IBS-C and IBS-D patients, than in control individuals. Moreover, a 

positive correlation between TRPV1 staining intensity, visceral pain and low-grade 

inflammatory infiltration was observed. 

Вправа 10. Мета: формування стратегії ідентифікації перекладацьких 

проблем. Спосіб виконання: індивідуально. Часове обмеження: присутнє. 

Інструкція. Listen to (watch) a video fragment and note down the words or word 

combinations you are not sure of translation into your native language at the 

moment of being presented the video. Then translate the noted items. 

Відеофрагмент можна завантажити за таким посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=gaCCCgFh0vY 

Вправа 11. Мета: формування стратегії пошуку і відбору оптимальних 

перекладацьких методів і прийомів з урахуванням лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів. Спосіб виконання: в парах. Часове 

обмеження: часткове.  

Інструкція. Together with your partner read the text and highlight the areas 

which you find difficult to interpret into Ukrainian. State the difficulties. Then 

discuss possible techniques and methods of translation as applied to each 

translation difficulty. Translate the text into Ukrainian. 

Although IBS is not generally considered as an inflammatory disease, 

several lines of evidence indicate that immune and inflammatory mechanisms 

contribute to its pathophysiology. A low-grade inflammatory response, which 

changes the enteric neuromuscular and sensory nerve function, has been observed 

in the GI tract in patients with either «conventional», as well as PI-IBS. Among 

various factors that can favor IBS symptoms in these patients, an increased number 

of immunocytes, especially lamina propria T cells, toll-like receptors (TLRs), 

intraepithelial lymphocytes (IELs), and—as previously mentioned—mucosal MCs, 

have been outlined.  

https://www.youtube.com/watch?v=gaCCCgFh0vY
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The observation of familial aggregation of IBS has pointed to the idea that 

genetic background contributes to IBS development. It has been demonstrated that 

relatives of IBS sufferers are at increased risk of IBS. Twin studies presented 

consistent results, showing higher concordance rate for IBS between monozygotic 

than dizygotic twins. Although environmental factors could be responsible for the 

familial aggregation of IBS, the fact that no association was found between 

spouses indicates the role of genes. Several genetic factors that seem to be 

associated with IBS have been recognized.  

Вправа 12. 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 it. 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 

Приклади вправ і завдань третього блоку. 

Вправа 13. Мовленнєва симуляція. Мета: цільове використання 

сформованої на відповідному рівні АСКВУДП майбутнього перекладача. 

Спосіб виконання: у мікрогрупі (3-4 особи). Часове обмеження: відсутнє. 

Інструкція: Working in pairs, match the correct ethical principle to the 

corresponding definition (chart 1). Then complete chart 2.  

  

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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Chart 1.  

 
Chart 2.  

 

Read the situation description and role-play it interpreting the part of a 

patient into English. Then comment on your actions as an interpreter and assess the 
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product of your translation (self-assessment and peer-assessment). In small groups 

discuss the answers of your peers. Then read the translation of some interpreter and 

assess it. Use the appropriate assessment criteria. 

Patient: Лікарю, де моя дитина? Що сталося у пологовій залі? Я тужилася, 

лікар сказав мені:  «Ще один раз міцно потужтеся». Я так і зробила. Тоді я 

відчула полегшення і далі наступив момент тиші, який для мене тривав 

цілу вічність. А тоді я почула увесь цей шум, не плач дитини, ні, а цю всю 

метушню. А тоді раптом почалася якась штовханина, рух і потім усі 

прибори почали пікати…  

A translator’s version: Doctor, where is my baby? What happened in the delivery room? I gave a big 

push—the doctor told me ―one more big push‖ and I did that. Then I felt some relief and there was a moment 

of silence, which felt like eternity to me, and then I started to hear all these noises, not baby cries, but noises. 

Then all of sudden there was a commotion and movement and all the machines were beeping… 

Pediatrician: Yes, I know everything happened so fast, but let me try to explain 

what happened, at least what happened with the baby. I was one of the doctors 

in the delivery room. I‘m a pediatrician, not an OB, but I think the OB will be in 

soon because I saw her at the nurse‘s station. Or the nurse will be in, I‘m not 

sure. Anyway…  

Patient: Скажіть мені, лікарю, як моя дитинка? Я взагалі не розумію, що тут 

відбувається. Вони мені сказали, що у мене дівчинка, це так? 

A translator’s version: Tell me, please, doctor, how is my baby? I don’t understand anything that is 

going on here. They told me it was a girl, right?  

Pediatrician: Yes, it‘s a girl and she‘s in the NICU right now. I just came down 

from there. She is stable now but we need to keep a close eye on her.  

Отже, розроблена підсистема вправ передбачає виконання трьох блоків 

вправ, відповідно до етапів навчального процесу, спрямованого на 

формування АСКВУДП майбутніх перекладачів. На рисунку 11 подано 

схематично структуру авторської підсистеми вправ і завдань.  

Оскільки виконання тренінгових вправ і завдань передбачає специфіку 

виконання програми тренінгів, наступний підрозділ присвячено опису 

реалізації програми запропонованих нами тренінгів, спрямованих на 

формування окремих груп перекладацьких стратегій.  
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2.4. Дидактичний потенціал тренінгу у формуванні в майбутніх 

перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі 

 

Навчання усного двостороннього перекладу (синхронного та 

послідовного) можна поділити на два етапи: підготовчий (посилене вивчення 

іноземної та рідної мов, ознайомлення із жанрами усного мовлення, навчання 

аудіювання іноземною мовою, ознайомлення з елементами психологічної 

підготовки у процесі здійснення усного двостороннього перекладу тощо) та 

основний, у ході якого пропонується вводити елементи тренінгових 

технологій (тренінг пам‘яті, тренінг перемикання мовних кодів, тренінг 

темпу мовлення, тренінг оперування лексичним матеріалом у процесі 

перекладу, тренінг умінь компресії та розгортання тексту, тренінг 

перекладацького нотування інформації тощо) (Алексеева, 2001, с. 28). 

Відомий російський перекладач й основоположник російської школи 

перекладознавства Р. К. Міньяр-Бєлоручєв пропонує враховувати складність 

усного двостороннього перекладу й тих розумових механізмів, що 

залучаються у процесі перекладу у ході відбору навчальної технології (тобто 

наукової організації навчально-виховного процесу, вибір методів, засобів і 

матеріалів, якій в найповнішій мірі відповідають меті і змісту навчання для 

забезпечення ефективності навчального процесу (за цитуванням (Артемьева, 

2005, с. 32)). Такою оптимальною технологією він вважає власне тренінгову 

(Миньяр-Белоручев, 1980), яка передбачає цілеспрямоване виконання 

майбутнім перекладачем спеціально розробленої системи вправ і завдань. 

Проаналізуємо сутність тренінгової технології у педагогічних 

дослідженнях.  

У низці публікацій тренінг розуміють як навчання, тренування на 

практичних заняттях в умовах, наближених до реальних, тобто таких, що 

зустрічаються у процесі реальної професійної діяльності (у нашому випадку, 

перекладача), яке забезпечує формування й розвиток професійної 
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компетентності фахівця і його особистості в цілому; різні вправи і завдання 

складають єдину систему тренінгу і становлять його зміст і структуру 

(Алексеева, 2001). У науково-педагогічній літературі визначення поняття 

тренінгу подається у різному формулюванні. Тренінг розуміють як 

інтерактивне навчання, метою якого є розвивати належні компетентності 

(міжособистісної і майбутньої професійної взаємодії) у комунікативному 

процесі (Коджаспирова, 2005, с. 264); як моделювання ділової ситуації, яка 

має на меті максимально можливо відтворити типові ситуації майбутньої 

реальної професійної діяльності (Вачков, 2004, с. 28), таким чином усі 

учасники тренінгу мають можливість отримати практичні навички, 

підвищувати рівень сформованості професійної компетентності на власному 

досвіді, у процесі квазіпрофесійної діяльності 

Описуючи процедуру розгортання тренінгу, Г. Декусар та 

О. Клименова вважають, що «під час тренінгу будь-яка навичка чи якість 

моделюються на конкретних кроках і миттєво аналізуються та перевіряються 

в навчальних умовах, максимально наближених до дійсності» (Декусар & 

Клименова, 2018, с. 2), тобто тренінг тут трактується як діяльність, 

спрямована на здобування знань, формування навичок і вмінь, а також 

здібностей, необхідних для успішного виконання майбутньої професійної 

діяльності (у нашому випадку – перекладацької) (Декусар & Клименова, 

2018, с. 3). Загалом підтримуючи згадану вище позицію, хочемо зауважити, 

що слід вести мову про формування певних педагогічних явищ (автори 

подають здібності, хоч у цьому випадку ми схиляємося до думки, що у 

професійному тренінгу перекладача доцільно формувати вміння, 

компетентності, у той час коли здібності повинні формуватися у процесі 

загальної лінгвістичної підготовки), і пізніше їх корекцію, а не навпаки. 

У науковій літературі знаходимо тлумачення тренінгу як педагогічного 

явища, у процесі застосування якого формуються виняткові вміння, які важко 

сформувати з використанням інших педагогічних технологій (Торп, 2001, 

с.  23), або ж як «форму активного набуття навичок відповідної професійно 
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спрямованої поведінки, саморегуляції, розвитку особистості, спілкування» 

(Цар, 2011, с. 109); як навчального процесу, який протікає в інтерактивній 

формі і забезпечує розуміння сутності майбутніх професійних дій за 

допомогою опанування окресленої концепції проектування реальності 

(Сидоренко, 2007, с. 12). 

Цікаве трактування тренінгу подає А. Семенова, вбачаючи у ньому 

«організаційну форму навчально-виховної роботи, яка, спираючись на досвід 

і знання її учасників, забезпечує активне використання різних педагогічних 

методів за рахунок створення позитивної емоційної атмосфери у групі та 

спрямовується на отримання сформованих навичок і життєвих компетенцій» 

(Семенова, 2006, с. 78). Звертання до важливості здобуття досвіду бачимо й в 

інших інтерпретаціях сутності тренінгу, де він є практично спрямованим 

інтенсивним навчанням, яке має на меті забезпечити учасникам цього 

процесу новий досвід майбутньої професійної діяльності, розвиток 

відповідних навичок, умінь і компетентностей; саме цим тренінг різниться 

від традиційних освітніх програм, які спрямовані на формування системи 

знань (Гребенкина, 2000, с. 291). Водночас, інтенсивність як визначальну 

ознаку тренінгу ми знайшли й у визначенні Л. Шепелевої, оскільки «тренінг 

– це інтенсивні короткотривалі навчальні заняття, спрямовані на створення, 

розвиток і систематизацію певних навичок, необхідних для виконання 

конкретних особистісних, навчальних або професійних завдань, у поєднанні з 

посиленням мотивації особистості стосовно вдосконалення роботи» 

(Шепелева, 2006, с. 6). 

Вивчаючи дидактичні можливості тренінгів, Є. О. Співаковська дійшла 

висновку про їх ефективність у навчальному процесі, посилаючись на праці 

українських учених (А. В. Семенової, І. О. Цар), російських авторів 

(Л. К. Гребьонкіної, Л. А. Байкової,  Ю. М. Ємельянова, Ю. С. Кузьміна та 

ін.) (Співаковська, 2017, с. 230).  

З іншого боку, Н. В. Самсонова та І. Ю. Ієронова (Самсонова & 

Иеронова, 2006, с. 143) вважають, що для належної професійної підготовки 
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перекладача, поруч із професійними тренінгами, необхідне застосування 

низки соціально-психологічних тренінгів: когнітивного тренінгу, тренінгу 

стресостійкості, тренінгу поведінки у конфліктних ситуаціях, тренінгу 

етнічної толерантності, комунікативного тренінгу, тренінгу міжкультурної 

комунікації, ментального тренінгу тощо. Зокрема, згадані вище автори 

пропонують таку систему соціально-психологічних тренінгів: на 

початковому етапі підготовки перекладачів реалізовується програма 

інтелектуального тренінгу, спрямованого на розвиток пізнавальних процесів 

уваги, пам‘яті, сприймання. Далі основна мисленнєва діяльність повинна 

доповнюватися тренуванням перцепції і сенситивності до партнера у 

спілкуванні, які забезпечуються перцептивним і сенситивним тренінгами. На 

наступному етапі підготовки слід реалізовувати тренінг стресостійкості як 

забезпечення психофізіологічної готовності до напруженої комунікативної 

діяльності; наступним є застосування тренінгу вербальної публічної 

комунікації, метою якого є розвиток здатності до сприймання й 

продукування іншомовного тексту предметного змісту у різних 

комунікативних ситуаціях. На завершальному етапі професійної підготовки 

перекладачів доцільним є тренінг міжкультурної комунікації, що забезпечує 

оволодіння майбутнім перекладачам іншомовного коду, і далі доповнюється 

атрибутивним тренінгом та тренінгом етнічної толерантності, у ході яких 

основний наголос ставиться на способах інтерпретації представниками 

різних народів, культур, етносів причин поведінки і результатів діяльності 

партнерів у спілкуванні (Самсонова & Иеронова, 2006, с. 144). Тут варто 

зазначити, що під соціально-психологічним тренінгом розуміють своєрідні 

форми навчання, формування відповідних умінь у сфері спілкування, а також 

специфічні форми корекції цих умінь (Петровская, 2007, с. 308). Не 

применшуючи вагомість соціально-психологічної підготовки майбутніх 

перекладачів, а отже й доцільність використання у професійній підготовці 

соціально-психологічних тренінгів, вважаємо, що вони можуть стати 

предметом дослідження психологів, які здійснюють підготовку таких 
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фахівців (перекладачів). Для вирішення завдань нашого дослідження такі 

тренінги залишаться поза увагою цієї роботи.  

Отже, підсумовуючи думки вчених, можна сказати, що навчальний 

тренінг допомагає відпрацьовувати конкретні вміння і навички виконання як 

простих, так і складних професійних завдань, які майбутній перекладач буде 

виконувати у професійній діяльності, чітко демонструє наслідки прийнятих 

рішень; водночас, він «дає змогу перевірити альтернативні рішення, 

одночасно використовувати різну кількість методів, підвищуючи 

ефективність проведення занять» (Чернова, 2019, с. 124). Окрім цього, 

тренінг забезпечує можливість врахування реальних потреб майбутніх 

перекладачів, орієнтування на активну розумову й іншомовну комунікативну 

діяльність у процесі навчання й поєднувати її з використанням спеціальних 

знань у професійній сфері. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» 

поняття «тренінг» трактується як «Тренування, а також спеціальний 

тренувальний режим» (Бусел, 2005, с. 1265). Попри лаконічність поданого 

визначення, нам імпонує власне наголос на спеціальному тренувальному 

режимі, що особливо стосується формування певних умінь, стратегій, 

необхідних для професійної діяльності перекладача. У цьому аспекті нам 

видається доцільним підтримати позицію І. Алєксєєвої про виокремлення 

специфічних тренінгів для підготовки майбутніх перекладачів до дійснення 

усного двостороннього перекладу, які власне й матимуть ознаки 

спеціального тренувального режиму: тренінг пам‘яті, тренінг перемикання з 

однієї мови на іншу, тренінг темпу мовлення, тренінг компресії та 

розгортання тексту, тренінг «Багатомовна конференція» (Алексеева, 2001, 

с. 8). Саме такі види тренінгів сприятимуть інтенсифікації процесу 

формування АСКВУДП у майбутніх перекладачів (усіх її компонентів, 

зокрема, перекладацьких, комунікативних і навчальних стратегій).  

До основних переваг тренінгу Ю. М. Швалб відносить такі:  
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- тренінг побудований (повністю чи частково) на моделюванні 

ситуацій професійної діяльності учасників тренінгу та спрямований на 

формування вмінь і навичок, необхідних у практичній роботі; 

- тренінги передбачають виконання індивідуальних і групових 

практичних занять, проведення рольових ігор; 

- тренінг дає можливість студентам систематизувати набутий досвід, 

усвідомити рівень власної професійної компетентності, окреслити шляхи 

особистісного фахового саморозвитку; 

- тренінг сприяє встановленню демократичного стилю спілкування, 

забезпечує суб‘єкт-суб‘єктний процес навчальної діяльності; 

- тренінг формує у студентів практичні навички виконання 

індивідуальних завдань і публічної презентації результатів своєї роботи, 

навчає ефективно працювати в команді; 

- тренінг розвиває лідерські якості, ініціює активність студентів 

(Швалб, 2005, с. 188). 

Перш ніж перейти до аналізу вправ і завдань розроблених нами 

тренінгів, слід зазначити, що тренінгову технологію пропонуємо, вслід за 

висновками попередньо згаданих науковців, використовувати на 

просунутому етапі підготовки майбутніх перекладачів, тоді коли початковим 

повинен бути етап формування лінгвістичної компетентності, вмінь у 

необхідних видах мовленнєвої діяльності залежно від виду перекладу і 

специфіки майбутньої професійної діяльності (аудіювання та говоріння для 

усного перекладу, читання і писемного мовлення – для письмового 

перекладу, читання, аудіювання та говоріння – для усного послідовного 

перекладу з аркуша тощо). Відповідно до розробленої нами системи вправ 

увійшли не лише тренінгові завдання, але й ті, що стосуються першого етапу 

підготовки майбутніх перекладачів (про що йшла мова у попередніх 

підрозділах цього розділу). У цьому підрозділі проаналізуємо лише сутність 

вправ і завдань для кожного із запропонованих видів тренінгу.  
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Тренінг пам’яті передбачає формування й розвиток когнітивних 

стратегій (як комунікативних, так і власне перекладацьких – відповідно до 

розробленої нами структури АСКВУДП майбутнього перекладача, поданої у 

підрозділі 1.2, тобто стратегії збереження інформації та стратегії її 

відтворення в разі необхідності, стратегії очікування, стратегії «вигравання» 

часу, стратегії ймовірного прогнозування). Вправи цього тренінгу мають на 

меті розвиток обсягу оперативної пам‘яті, навчання різноманітних прийомів 

запам‘ятовування великого обсягу інформації у здійсненні усного 

двостороннього перекладу, а також порядку її подання. Сюди ми пропонуємо 

залучати позаконтекстні вправи. Наведемо приклад таких вправ. 

Вправа 1. Запам’ятовування ряду слів.  

Студентам пропонується перелік слів (починаючи від 3-4 і збільшуючи 

обсяг до 9-10 слів), які вони повинні відтворити у тій же послідовності, у якій 

вони були запропоновані. Кожен студент у тренінговій групі отримує свій 

набір слів. Ряди слів пропонуються почергово рідною та іноземною мовою. 

Слова можуть бути поєднані тематично, але дотримання принципу 

тематичної єдності поступово зменшується: лисиця, вовк, собака, тюлень, 

лосось, ведмідь, радіо, кит, перепілка; carrot, cabbage, lettuce, beetroot, 

strawberry, peach, pineapple, stone, potato. Наступною модифікацією цієї 

вправи є завдання відтворити ряд слів, запропонований рідною мовою, вже 

іноземною, тобто відтворення з одночасним перекладом.  

Вправа 2. Запам’ятовування ряду чисел.  

Ефективність таких вправ, особливо якщо їх пропонувати після вправ, 

описаних вище, полягає в тому, що студент повинен запам‘ятати інформацію, 

яка використовує інший (числовий, а не словесний) тип кодування. Як і в 

попередньому випадку, цю вправу можна подавати у трьох модифікаціях: 

відтворення чисел рідною мовою, відтворення чисел іноземною мовою, 

відтворення чисел з одночасним перекладом. Більше того, у ряді чисел 

можна подавати різноманітні варіанти (від одноцифрових до 

багатоцифрових, роки, дробові числа тощо).  
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Інші схожі варіанти вправ цього тренінгу:  

Вправа 3. Запам’ятовування ряду топонімів. 

Вправа 4. Запам’ятовування ряду імен. 

Вправа 5. Запам’ятовування ряду слів на позначення реалій (грошових 

одиниць, пам‘яток культури тощо).  

Вправа 6. «Снігова лавина»: передбачає запам‘ятовування 

словосполучення, що щоразу збільшує кількість елементів у ньому. 

Наприклад: a young student – a young successful student – a young stubborn 

successful student – a young stubborn successful student from New York – a young 

stubborn successful student from New York suburb – a young stubborn successful 

student of Mathematics from New York suburb тощо. Варіантом цієї вправи 

може бути пропонування елементів у словосполученні, що починаються на 

одну і ту ж літеру: sincere stubborn successful student studying semantics тощо.  

Вправа 7. Запам’ятовування цілісного тексту. Ця вправа може 

слугувати не лише як тренувальна, але і як контролювальна, тобто залежно 

від обсягу запам‘ятовуваного тексту (кількість слів, кількість речень) можна 

робити висновок про міру мобілізованості пам‘яті перекладача на певному 

етапі його підготовки до здійснення усного двостороннього перекладу різних 

типів. Суть вправи полягає в тому, що студентам дається завдання 

максимально точно відтворити фрагмент тексту (починаючи від простих 

коротких речень і завершуючи текстом обсягом до 3-4 більших за обсягом 

речень) як рідною, так й іноземною мовою, з поступовим переходом до 

перекладу. Початково ця вправа виконується із застосуванням текстів 

офіційно-ділового стилю, пізніше розмовного, і далі поступово можна 

переходити до текстів зі складнішими функціонально-стилістичними 

особливостями, наприклад, художньо-публіцистичного чи наукового тексту.  

Вправа 8. Вибір інформації певного тематичного змісту з усього 

прослуханого тексту і її відтворення (спершу рідною, тоді іноземною 

мовою, і далі із залученням перекладу; останній варіант можна долучити до 

тренінгу перемикання з однієї мови на іншу). 
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Вправа 9. Тренування уваги перекладача. Цю вправу можна 

використовувати як певну перерву у процесі здійснення усного 

двостороннього перекладу, запропонувавши студентам записати слова, які 

вони часто зустрічають у повсякденному житті у письмовому вигляді (слова 

у рекламі, власні назви, назви брендів, сорти вина тощо). Наприклад: Nike, 

Chevrolet, Porsche, Starbucks, Peugeot, LEGO, Geox, Moschino, Nissan, 

Chardonnay, Adidas та ін. 

Досить вагоме місце у цьому тренінгу займають вправи на формування 

стратегії ймовірного прогнозування, тобто здатності перекладача відтворити 

певний обсяг втраченої ним інформації (через недостатній обсяг пам‘яті, 

погані умови здійснення усного двостороннього перекладу, 

непередбачуваний шум, низьку якість роботи технічних засобів тощо) на 

основі лексичного, граматичного, синтаксичного контексту, а також власного 

професійного досвіду й загального світогляду. Подаємо приклад вправи для 

формування цього типу стратегії.  

Вправа 10. Відтворення частини втраченого тексту і його переклад. 

Завдання: Доповніть речення наступним словом з використанням здогадки і 

перекладіть подані частини речень.  

 Сповільнення економічної активності почалось… 

 В 2019 р. зростання ВВП зменшилось…  

 При цьому промислове виробництво скоротилось…  

 Окремі галузі (у тому числі виробництва-експортери) заявили про… 

 Водночас, зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг за 

підсумками цього року… 

 Варто зазначити, що найбільшою мірою на обсяги імпорту 

вплинуло… 

 На відміну від імпорту, обсяги експорту послуг в цілому… 

 Despite the influx of investment, the region still… 

 Firms are keeping daily business moving by… 

 The modern company has morphed into …  
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 The change of financial accounting that he recommends would create … 

 Many state firms are enjoying good results, partly owing to… 

 Firms are encouraged to… 

 Seen in this light, the cuts look… 

Тренінг перемикання з однієї мови на іншу має на меті формування й 

розвиток як локальних перекладацьких стратегій (стратегії розуміння тексту 

оригіналу, стратегії продукування тексту перекладу, стратегії лінгвістичного 

аналізу текстів оригіналу та перекладу), так і соціально-афективних 

стратегій, що забезпечують регулювання процесів можливої міжмовної та 

міжкультурної інтерференції.  

У цьому тренінгу можна використовувати усі попередні вправи, 

презентовані у Тренінгу пам‘яті, однак із варіацією відтворення 

запропонованої інформації не тією мовою, що брала участь у представленні 

тексту, а відтворення перекладеного іншою мовою тексту. Спершу стратегію 

перемикання кодів можна формувати на основі інформації, що позбавлена 

певної тематичної організації, однак на вищому рівні слід переходити до 

тематично організованої інформації як основи для формування і розвитку 

зазначеної стратегії.  

У процесі використання цього тренінгу слід пам‘ятати про принцип 

домінуючої мови і так званий «знаковий принцип». Науковці переконані, що 

перемикання на іноземну мову відбувається швидше (Алексеева, 2001, с. 63); 

(Миньяр-Белоручев, 1996, сс. 101-111). З іншого боку, стосовно другого із 

зазначених принципів варто зазначити, що в усному двосторонньому 

перекладі перекладач, чуючи певне слово, схильний перекладати його у 

словосполученні, орієнтуючись на один і той же денотативний варіант, і не 

витрачає час на пошук інших варіантів для передачі конотативних відтінків. 

Таким чином, він свого роду звужує для себе діапазон вибору різних 

варіантів перекладу певних словосполучень із часто вживаною лексикою 

(варто зазначити, що усний переклад власне й відрізняється від письмового 
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тим, що в ньому з більшою ймовірністю зустрічається такий тип лексичних 

одиниць). Нижче подані приклади вправ цього виду тренінгу.  

Вправа 11. Мета: формування і розвиток стратегії перемикання на 

різні типи кодування інформації. Студентам пропонується відтворення 

(спершу однією мовою, пізніше із застосування мови перекладу) тексту, в 

якому поєднується словесна й числова інформація. Наприклад: У 2016 році 

компанія «Тесла» виготовила 12347 автомобілів марки «Модель 3» і 6784 

автомобілі «Модель Х», однак уже через два роки «Модель Х» перевершили 

чисельність продукції і становили 48588 авто, натомість кількість 

виготовлених автомобілів «Модель 3» теж зросла до 39493 одиниць, однак 

не перевершила більш вишукану модель «Тесла». Відповідно, добре володіння 

знаннями про автомобілі і компанію «Тесла», на жаль, не допоможе у 

зіставленні поданих чисел з образами моделей авто; тут потрібне лише 

тренування і формування стратегії перемикання кодів.  

Вправа 12. Мета: тренування пам’яті і формування стратегії 

перемикання з однієї мови на іншу та перемикання на різні типи кодування 

інформації. Завдання: Відтворіть речення рідною мовою. Перекладіть 

останнє речення.  

А. За даними відділу статистики, в першому кварталі 2019 р. обсяг 

експорту тракторів Вектор 5502М та Вега 1522Т практично не змінився. 

Б.  За даними відділу статистики, в першому кварталі 2019 р. обсяг 

експорту тракторів Вектор 5502М та Вега 1522Т практично не змінився, 

порівняно з аналогічним періодом 2018 р. 

В. За даними відділу статистики, в першому кварталі 2019 р. обсяг 

експорту тракторів Вектор 5502М та Вега 1522Т практично не змінився, 

порівняно з аналогічним періодом 2018 р., але при цьому спостерігалось 

зростання експорту тракторів Зенон 4630К. 

Г. За даними відділу статистики, в першому кварталі 2019 р. обсяг 

експорту тракторів Вектор 5502М та Вега 1522Т практично не змінився, 

порівняно з аналогічним періодом 2018 р., але при цьому спостерігалось 
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зростання експорту тракторів Зенон 4630К, а от імпорт в першому кварталі 

2019 р. таки скоротився на 4,6%. 

Д. За даними відділу статистики, в першому кварталі 2019 р. обсяг 

експорту тракторів Вектор 5502М та Вега 1522Т практично не змінився, 

порівняно з аналогічним періодом 2018 р., але при цьому спостерігалось 

зростання експорту тракторів Зенон 4630К, а от імпорт в першому кварталі 

2019 р. таки скоротився на 4,6%, що обумовлено зниженням курсу 

національної валюти.  

Вправа 13. Мета: формування стратегії ймовірного прогнозування та 

стратегії звуження діапазону вибору пари у словосполученні. Завдання: 

перекладіть подані словосполучення українською мовою: Food for thought, to 

clear the air, to keep one’s head above water, to break the ice, to drive a hard 

bargain, to take somebody/something by storm, to rain on someone’s parade, to 

beat a dead horse, to blow the whistle on somebody/something, to get one’s ducks 

in a row. 

Вправа 14. Мета: тренування пам’яті і формування стратегії 

перемикання з однієї мови на іншу та стратегії звуження діапазону вибору 

пари у словосполученні. Завдання: перекладіть подані вирази англійською чи 

українською мовами у заданому порядку: виписування рахунку – trade surplus 

– асортимент товарів – articles of consumption – бюджет торговельних 

витрат – resource allocation – змінні витрати – retailing charges – виторг від 

реалізації продукції – individual commodity flows. 

Вправа 15. Мета: тренування пам’яті і формування стратегії 

перемикання з однієї мови на іншу та стратегії звуження діапазону вибору 

пари у словосполученні. Завдання: перекладіть подані вирази у заданому 

порядку: а) to make an arrangement, to make a statement, to make up one’s mind, 

to make the most of something, to bend the rules, to stack the cards, quick and 

dirty, in the nick of time; b) пасти задніх, взяти бика за роги, ведмежа послуга, 

вийти з тіні, переливати з пустого в порожнє, зірковий час. 
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Тренінг темпу мовлення спрямований на формування й розвиток 

локальних перекладацьких стратегій, зокрема стратегії продукування тексту 

перекладу у її мікростратегіях (лексичних, семантичних, синтаксичних, 

доместифікації) зі збереженням темпу мовлення автора тексту оригіналу у 

процесі усного двостороннього перекладу.  

На початковому етапі підготовки студенти практикуються у виконанні 

традиційних лінгвістичних завдань (спрямованих на формування 

лінгвістичної компетентності), проте темп заняття повинен бути 

пришвидшений. Окрім цього, студенти повинні знати правило: якщо студент 

робить паузу на пару секунд у виконанні завдання, йому воно не 

зараховується, а до виконання завдання приступає наступний.  

На просунутому етапі підготовки подаються завдання на переклад 

тексту із часовим обмеженням. Нижче подані приклади вправ.  

Вправа 16. Мета: формування стратегії продукування тексту 

перекладу зі збереженням темпу мовлення автора тексту оригіналу. 

Завдання: перекладіть послідовно / синхронно текст українською мовою із 

часовим обмеженням у 45 секунд.  

Economists have warned that the recent slowdown experienced by the U.S. 

economy carries with it the unmistakable whiff of a recession. So far, the U.S. 

economy has outperformed expectations, a trend it maintained during the first 

three months of 2019, when it grew at a better-than-expected 3.2 percent. 

However, economists expect growth to ease off to below 2 percent on an annual 

basis in the second three months of the year. 

Вправа 17. Мета: формування стратегії продукування тексту 

перекладу зі збереженням темпу мовлення автора тексту оригіналу. 

Завдання: здійсніть ехо-відтворення запропонованого тексту із постійним 

відставанням від автора тексту на 3-4 слова. Перекладіть текст синхронно.  

Over the past few months most of Latin America’s currencies and 

stockmarkets have suffered a battering. The IMF now expects the region’s 

economy to contract slightly this year. With emerging markets in general heading 
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downwards, and the world economy poised uncertainly between China’s slowdown 

and an impending rise in interest rates in America, the mood of many of the 12,000 

attending the meeting is as grey as Lima’s thick, low winter clouds. As the event 

began, the IMF trimmed its forecast for global growth. 

Тренінг компресії та розгортання тексту забезпечує формування й 

розвиток локальних перекладацьких стратегій (стратегії розуміння тексту 

оригіналу та стратегії продукування тексту перекладу, зокрема, 

мікростратегії компресії та декомпресії, стратегії лінгвістичного аналізу 

текстів оригіналу та перекладу, стратегії текстової контекстуалізації, які 

мають вагоме значення для ефективності оперування АСКВУДП перекладача 

в цілому), а також формування й розвиток локальних комунікативних 

стратегій (стратегії досягнення (із прийомами парафразу, словотворення, 

контекстуальної здогадки), стратегії редукції (прийом зміни змісту із 

уникненням тієї її частини, що не несе смислового навантаження на 

повідомлення). Мовленнєву компресію розуміємо як спрощення 

синтаксичної структури тексту оригіналу за допомогою вилучення із тексту 

перекладу слів, що подають другорядну інформацію (Миньяр-Белоручев, 

1996, с. 171). Нижче подано приклад вправ цього тренінгу. Мовленнєве 

розгортання тексту відбувається після етапу його компресії із подальшою 

трансформацією синтаксичної структури тексту оригіналу в абсолютно 

новий синтаксичний формат тексту перекладу.  

Вправа 18. Мета: формування стратегії мовленнєвої компресії та 

розгортання тексту за допомогою синтаксичного згортання тексту. 

Завдання: Перекладіть речення, зберігши лише ключову інформацію. 

Скоротіть текст приблизно удвічі.  

Приклад: В світлі подій, що відбулись останнім часом, наше бачення 

компанії кардинально змінилось. – Our vision of the company has changed 

dramatically. 

a. In 2012, when Latin America was enjoying a burst of rapid economic 

growth and social progress, the IMF and World Bank decided to hold this 
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year‘s annual meeting in the region—something they had not done since 

1967. They chose Lima, the capital of Peru, one of the region‘s economic 

stars. Such decisions are always hostage to fortune, which in this case has 

been cruel. 

b. Could asset managers pose a systemic risk to the economy? Some 

regulators, looking for the cause of the next crisis, worry that they might, 

particularly at times when markets are already volatile and liquidity ebbing. 

Fund management firms, understandably, take the opposite view: unlike 

banks, they do not take risks with their own money and do not have much 

debt. 

c. The prices of staple crops, like those of other commodities, are falling fast. 

In August they reached their lowest level for eight years, down by over 41% 

from their peak in 2011. That is not because people are eating less, or 

because farmers have become much more productive. Nor is it because of a 

slowdown in Chinese growth, in contrast to many other commodities. 

Whether going down or up, food prices are largely driven by other factors, 

among them oil prices and government policy. 

Вправа 19. Мета: формування стратегії мовленнєвої компресії та 

розгортання тексту шляхом лексико-граматичної синонімії. Завдання: 

Перекладіть речення англійською мовою, скоротивши обсяг і послабивши 

складність тексту.  

Приклад: Як це було і раніше, провідними центрами світової економіки 

залишаються такі країни, як США, Китай та Японія. – Як і раніше, у світовій 

економіці лідирують США, Китай та Японія. – The USA, China and Japan 

have always been the world’s largest economies.   

А. Важко спрогнозувати, як змінюватиметься фінансовий ринок в 

найближчому майбутньому, враховуючи наслідки економічної кризи, яку 

зараз переживають два основні гравці на ринку, - США та Китай.  
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Б. Незважаючи на фінансові прогнози, які є досить невтішними, 

компанія все ще не втрачає надію обійти конкурентів, прибутки яких 

перевалили за позначку у мільйон доларів за рік.  

Вправа 20. Мета: формування стратегії мовленнєвої компресії та 

розгортання тексту шляхом синтаксичної трансформації (поділу складного 

речення на два простих). Завдання: Перекладіть речення англійською мовою, 

послабивши складність тексту оригіналу.  

Приклад: Ліки від раку, над створенням яких протягом останніх 

кількох років працюють ізраїльські науковці, можуть статим справжнім 

проривом у медицині і врятувати мільйони життів. – Протягом останніх 

кількох років ізраїльські науковці працюють над створенням ліків від раку. 

Це може стати справжнім проривом у медицині і врятувати мільйони 

життів. – For the last few years Israeli scientists have been working on a cure 

for cancer. It can be a real breathrough in medicine and save millions of lives.  

Іншими прикладами вправ для формування стратегії мовленнєвої 

компресії та розгортання тексту є вправи з використанням таких 

перекладацьких прийомів: описового перекладу, перекладу з використанням 

антонімів, перекладу з використанням парафразу тощо.  

Тренінг «Багатомовна конференція»: має на меті формування 

глобальних метакогнітивних стратегій (стратегії ідентифікації 

перекладацьких проблем, стратегії пошуку і відбору оптимальних 

перекладацьких методів і прийомів з урахуванням лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів (на основі порівняння кількох контактуючих 

мов, соціально-культурної специфіки автора тексту оригіналу та реципієнта 

тексту перекладу), стратегії контролю й оцінювання власної перекладацької 

діяльності у здійсненні усного двостороннього перекладу.  

Вправами у цьому виді тренінгу є мовленнєві симуляції, суть яких 

полягає в тому, що на заняття запрошується оратор, який виголошує свою 

доповідь іноземною мовою (іншою, ніж рідна, чи та іноземна, для якої 

здійснюється підготовка перекладачів), наприклад французькою. Переклад 
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цієї доповіді здійснює відповідний перекладач (наприклад, з французької на 

англійську), а студенти у групі тренінгу здійснюють переклад цього 

перекладача на українську мову чи навпаки, у зворотному порядку. Всі 

учасники симулятивної багатомовної конференції заздалегідь отримують 

тему доповіді і збирають усю можливу інформацію по ній. Така симуляція 

цінна, в першу чергу тим, що у її процесі відтворюється природна обстановка 

й умови професійної діяльності майбутнього перекладача усного 

двостороннього перекладу (синхронного чи послідовного).  

Як і будь-яка педагогічна технологія, тренінгова технологія повинна 

мати відповідне методологічне підґрунтя. У цьому аспекті вважаємо за 

доцільне обґрунтувати методологічні принципи, якими слід керуватися у 

розробці програми відповідного професійного тренінгу. На основі аналізу 

наукової літератури (Жуков, 2003; Кан-Калик, 1990; Кукло, 2015) та ін., нами 

виокремлено такі методологічні принципи розробки програми професійного 

тренінгу для формування АСКВУДП майбутніх перекладачів: принцип 

активності, принцип інтенсифікації, принцип комплексності, принцип 

пізнавальної мотивації, принцип системності й послідовності, принцип 

особистісної установки. Проаналізуємо сутність поданих вище принципів.  

Принцип активності передбачає активну позицію майбутнього 

перекладача у вирішенні поставленого професійного завдання, спрямовану 

на максимальне досягнення поставленої мети. Врахування цього принципу 

забезпечує розвиток АСКВУДП у різних, нестандартних комунікативних 

ситуаціях у процесі перекладу й почергового використання двох мов, 

розвиток гнучкості уваги й мислення, здатності зосередитися в умовах 

мінливої комунікативної ситуації.  

Принцип інтенсифікації передбачає посилене (прискорене) 

функціонування розумових механізмів, тобто здійснюється інтенсивне й 

додаткове навантаження, що зумовлює підсвідомий розвиток творчості, 

креативності, пам‘яті перекладача, що є надзвичайно важливим для 

формування АСКВУДП, особливо в аспекті компенсації недостатнього 
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знання мови у процесі здійснення усного двостороннього перекладу. Більше 

того, під час запропонованого тренінгу майбутній перекладач має 

можливість безпосередньо практикуватися у формуванні й розвитку 

АСКВУДП за умови інтенсифікації навчального процесу.  

Принцип комплексності забезпечує активізацію когнітивних навичок, 

структурно-змістову сутність особистості перекладача, фактично цей 

принцип передбачає комплексне формування усіх компонентів АСКВУДП та 

професійної компетентності у їх взаємодії. 

Принцип пізнавальної мотивації зумовлює розвиток вміння 

організовувати позааудиторну самостійну роботу, що гарантує можливість 

постійного професійного та особистісного зростання (майбутній перекладач 

починає розуміти зміни у своєму майбутньому соціальному статусі, 

відбувається еволюція психічних процесів майбутнього фахівця).  

Принцип системності та послідовності забезпечує можливість 

вирішення професійних завдань поетапно, відповідно до конкретної ситуації, 

таким чином відбувається свідоме розуміння професійних завдань, 

адекватний вибір перекладацького підходу, перекладацьких стратегій, і все 

це активізує не лише прикладні вміння майбутнього перекладача, його 

АСКВУДП, але й фундаментальні теоретичні знання.  

Принцип особистісної установки передбачає відповідне психологічне 

налаштування учасників тренінгу: 1) особистісна установка на інтенсивність 

роботи у ході виконання завдань тренінгу; 2) установка на здорову 

конкурентність під час тренінгових занять: кожен учасник заняття повинен 

продемонструвати усе, що він до певного етапу засвоїв, це може стати 

поштовхом для розуміння необхідності інтенсивнішої роботи для тих, хто 

відчуває свої слабкі місця у порівнянні з іншими; водночас така установка 

передбачає заборону взаємодопомоги учасників тренінгу в процесі 

виконання завдань; 3) установка на самостійну роботу щодо вдосконалення 

перекладацької поведінки; 4) установка на інтенсивність роботи в 

позааудиторний час; 5) установка на самостійну роботу щодо знань про 
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культуру мови (як мови оригіналу, так і мови перекладу); 6) установка на 

досягнення кінцевої мети на кожному з етапів тренінгу.  

Отже, теоретично обґрунтовані й розроблені нами програми 

запропонованих вище тренінгів є вагомим (провідним) компонентом у 

створеній нами системі вправ і завдань, спрямованій на реалізацію 

лінгводидактичної моделі процесу формування АСКВУДП майбутніх 

перекладачів.  

Дієвість спроектованої моделі, створеної системи вправ із 

використанням тренінгів потребує експериментальної перевірки, тому в 

наступному розділі роботи зосередимося на описі методичного 

експерименту, метою якого була власне перевірка ефективності розробленої 

нами методики формування АСКВУДП майбутніх перекладачів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. 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 англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі; 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 послідовний / синхронний переклад повідомлення одного 

доповідача на певну (загальну) тематику, наприклад, медичну, економічну; 

2) усний послідовний / синхронний переклад кількох доповідачів. До цього ж 

аспекту навчання віднесено і мовленнєвий матеріал (зразки текстів для 

перекладу для формування англомовної стратегічної компетентності в 

усному двосторонньому перекладі майбутнього перекладача із детальним 
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описом умов здійснення усного двостороннього перекладу). Водночас, усний 

двосторонній переклад передбачає необхідність розуміння запропонованого 

на слух тексту мови оригіналу (тобто рецептивний вид мовленнєвої 

діяльності, аудіювання) та продукування тексту перекладу мовою перекладу 

(тобто продуктивний вид мовленнєвої діяльності, 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 зустрічей, TEDTalks, 

відеолекцій викладачів (усього 26 відеофрагментів) із бази даних платформи 

Youtube, які було сформовано у мовленнєвий навчальний матеріал, 

використаний у підсистемі вправ і завдань. 

2. У той же час, важливим компонентом змісту навчання є англомовна 

стратегічна компетентність майбутнього перекладача в усному 

двосторонньому перекладі з визначеною структурою як відповідник 

процесуального аспекту. Відповідно до структури англомовної стратегічної 

компетентності майбутнього перекладача в усному двосторонньому 

перекладі, здійснено відбір мовного та мовленнєвого матеріалу на основі 

принципу оптимального поєднання комунікативних і перекладацьких 

стратегій в акті здійснення усного двостороннього перекладу, а також таких 

методичних принципів, як необхідності та достатності, доступності, 

антропологічного. 

3. 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 
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(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)). 

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. Концептуально-цільовий компонент 

моделі передбачає окреслення загальної мети навчання, теоретично-

методологічну основу (ключові підходи до розробки методики – 

комунікативний, компетентнісний, синергетичний, 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 англомовної 

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 
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комплексу розроблених авторських тренінгів і 3) блок мовленнєвих 

симуляцій, що передбачають вирішення реальних професійних завдань із 

застосуванням сформованої англомовної стратегічної компетентності в 

усному двосторонньому перекладі. 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 в усному двосторонньому перекладі за визначеними 

критеріями і відповідними показниками. 

5. У розділі 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. 

Матеріал, досліджений у цьому розділі, відображений у таких 

публікаціях автора: (Морська & Сабат, 2019; Сабат, 2019a; Сабат, 2019b; 

Sabat, 2019; Sabat, 2020). 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ  

В МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АНГЛОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ ДВОСТОРОННЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

 

У розділі схарактеризовано дескриптори рівнів сформованості 

АСКВУДП 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. 

  

3.1. Діагностика рівнів сформованості в майбутніх перекладачів 

англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому 

перекладі 

 

Одним із важливих питань в організації ефективного навчального 

процесу з формування іншомовної комунікативної компетентності загалом 

(одним із компонентів якого є стратегічна) є чітке розуміння успішного 

результату навчання, яким є оптимальний рівень сформованості 

досліджуваного феномену (тобто компетентності). Цього розуміння можна 

досягти шляхом визначення й обґрунтування системи критеріїв і показників, 

яка, як вважає Н. К. Лямзіна (Лямзіна, 2014, с. 136), є однією із засад 

успішного керівництва навчальним процесом з іноземних мов.  

У своєму дослідженні Н. В. Зінукова дає узагальнену характеристику 

результатів навчання студентів – майбутніх перекладачів, що здійснюють 

усний переклад, зокрема пропонує дескриптори визначення рівнів 

сформованості фахової компетентності перекладача, до структури якої 

дослідниця відносить і стратегічну. Зміст стратегічної компетентності вона 

розуміє як «здатність перекладача вирішувати проблеми розуміння і рецепції 
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тексту оригіналу, розрізняючи основні та другорядні ідеї, та будувати зв‘язок 

понять за смислом; здатність продукувати текст перекладу, обирати і 

правильно використовувати перекладацькі трансформації для подолання 

перекладацьких труднощів, пов‘язаних з лексичними, граматичними і 

стилістичними розбіжностями текстів ділового дискурсу мови оригіналу і 

перекладу» (Зінукова, 2017, с. 301).  

Нижче подаємо обґрунтування й характеристику визначення рівнів 

сформованості в майбутніх перекладачів АСКВУДП, що ляже в основу 

експериментальної перевірки ефективності авторської методики формування 

в цих фахівців досліджуваного феномену, зважаючи на безпосередню 

залежність рівня сформованості АСКВУДП від рівня сформованості її 

складових.  

Більшість учених схиляються до думки, що визначення рівнів 

сформованості педагогічних явищ найдоцільніше здійснювати на основі 

оцінювання рівнів сформованості структурних елементів цілісного явища, 

пропонуючи різний діапазон критеріїв та показників. До прикладу, 

О. А. Федорова з-поміж критеріїв визначення рівня сформованості 

іншомовної аудитивної компетентності виділяє мотиваційний, 

комунікативно-рецептивний, комунікативно-рефлексивний та оцінно-

рефлексивний (Федорова, 2016, сс. 78-79), а сутність комунікативно-

рефлексивного критерію авторка характеризує такими показниками: уміння 

виокремлювати необхідну інформацію з аудіо тексту;  уміння відповідати на 

запитання, що стосуються інформації, поданої в аудіо повідомленні; 

розуміння комунікативних намірів учасників діалогу (Федорова, 2016, с. 79). 

Н. І. Гупка-Макогін для визначення рівнів сформованості умінь 

професійно орієнтованого англомовного аудіювання виокремлює такі 

критерії: 

- розуміння загального змісту повідомлення; 

- розуміння детального змісту повідомлення; 

- виокремлення та розуміння специфічної інформації; 
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- вміння аналізувати отриману інформацію (Гупка-Макогін, 2016, 

с. 133). 

М. І. Заболотна у своєму дослідженні виділяє три критерії, які також 

варіюються залежно від кількісних показників (тривалість звучання 

аудіоповідомлення і темп мовлення): 1) глобальне розуміння аудіо тексту 

(характеризується таким показником: розуміння основного змісту 

повідомлення на основі розуміння значення ключових слів); 2) детальне 

розуміння аудіоповідомлення (характеризується таким показником: 

розуміння мовних елементів і деталей фактичного змісту повідомлення); 

3) критичне розуміння аудіо повідомлення (показники: повне, глибоке та 

точне розуміння змісту повідомлення, його критичне осмислення) 

(Заболотна, 2014, с. 161).  

С. В. Говорун у своєму дисертаційному дослідженні (Говорун, 2015, 

сс. 178-179) вирізняє такі критерії: загальне розуміння аудіоповідомлення; 

вміння виділяти специфічну інформацію з аудіоповідомлення на основі 

фокусного розуміння; повне розуміння змісту аудіоповідомлення.  

Беручи до уваги результати проаналізованих вище наукових розвідок, 

мету і завдання нашого дослідження, що відповідним чином зумовлені 

специфікою професійної діяльності перекладача, що здійснює усний 

двосторонній переклад, і структури його АСКВУДП, визначаємо такі 

критерії оцінювання рівнів сформованості АСКВУДП майбутніх 

перекладачів:  

1. Здатність застосування глобальних перекладацьких стратегій. 

Визначення рівня сформованості АСКВУДП за цим критерієм пропонуємо 

здійснювати з допомогою виконання студентами спеціальних завдань на 

порівняння двох контактуючих мов, соціально-культурної специфіки 

поведінки автора тексту оригіналу та реципієнта тексту перекладу. 

Показниками сформованості досліджуваного феномену у цьому випадку 

будуть такі вміння і навички як елементи відповідних стратегій: 
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- вміння і навички ідентифікації і розпізнавання стандартних і 

нестандартних перекладацьких проблем чи труднощів; 

- вміння і навички аналізу перекладацьких завдань; 

- вміння і навички пошуку і відбору оптимальних перекладацьких 

методів і прийомів з урахуванням лінгвістичних та екстралінгвістичних 

факторів; 

- вміння і навички розпізнавання складних аспектів оригіналу тексту; 

- вміння і навички належного контролю й оцінювання власної 

перекладацької діяльності у здійсненні усного двостороннього перекладу.  

2. Здатність застосування когнітивних стратегій. Визначення рівня 

сформованості АСКВУДП за цим критерієм пропонуємо здійснювати з 

допомогою виконання студентами спеціальних перекладацьких завдань на 

визначення ефективності функціонування необхідних для здійснення усного 

двостороннього перекладу механізмів пам‘яті, уваги, темпу мовлення тощо. 

Показниками рівнів сформованості АСКВУДП за цим критерієм є такі 

вміння і навички як елементи відповідних стратегій: 

- навички використання оперативної пам‘яті з метою збереження 

достатнього обсягу інформації для здійснення усного двостороннього 

перекладу; 

-  навички відтворення збереженої в оперативній пам‘яті інформації в 

разі її необхідності; 

- навички і вміння «вигравання» часу у процесі опрацювання вхідної 

інформації мови оригіналу; 

- вміння ймовірного прогнозування змісту тексту оригіналу на основі 

частини почутої інформації.  

3. Здатність застосування локальних перекладацьких і комунікативних 

стратегій. Визначення рівня сформованості АСКВУДП за цим критерієм 

пропонуємо здійснювати з допомогою аналізу виконаного студентами 

перекладацького завдання (аналіз аудіозапису перекладу) перекладацьких 
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завдань. Показниками рівнів сформованості АСКВУДП за цим критерієм є 

такі вміння і навички як елементи відповідних стратегій: 

- вміння і навички розуміння тексту оригіналу з виокремленням 

загальної та другорядної інформації;  

- вміння і навички продукування тексту перекладу з використанням 

повного набору перекладацьких відповідників (еквівалентів) мовних 

одиниць; 

- вміння і навички використання механізмів мовної і мовленнєвої 

компресії / декомпресії;  

- вміння і навички лінгвістичного аналізу текстів оригіналу та 

перекладу;  

- вміння і навички текстової контекстуалізації;  

- вміння і навички використання оптимальних перекладацьких 

прийомів (трансференції, культурного еквіваленту, описового еквіваленту, 

парафразу, синонімії тощо).  

4. Здатність застосування соціально-афективних перекладацьких 

стратегій. Визначення рівня сформованості АСКВУДП за цим критерієм 

пропонуємо здійснювати з допомогою аналізу поведінки студентів під час 

виконання перекладацького завдання за певних заданих умов усного 

двостороннього перекладу. Показниками рівнів сформованості АСКВУДП за 

цим критерієм є такі вміння і навички як елементи відповідних стратегій: 

- вміння і навички регулювання міжмовної та міжкультурної 

інтерференції; 

- вміння здійснювати усний двосторонній переклад в умовах шуму; 

- вміння здійснювати усний двосторонній переклад (у різних його 

типах) в умовах стресу; 

- вміння виступати публічно і презентувати перекладацький продукт. 

Водночас, слід зазначити, що діагностичну методику ми базуємо на 

загальновизнаних європейських документах (Загальноєвропейських 

рекомендаціях з мовної освіти), розуміючи, що оптимальне здійснення 
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професійної діяльності майбутніми перекладачами можливе лише за умови 

володіння ними англомовною комунікативною компетентністю на рівні С1-

С2 (Загальноєвропейські, 2003, сс. 22-23). Однак, практична діяльність зі 

студентами факультету іноземних мов свідчить про те, що студенти першого 

та другого курсів, які вступають на перекладацьке відділення, зазвичай 

володіють англійською мовою на рівні В1+ - В2, тому одним із завдань нашої 

методики вбачаємо сприяння (разом із навчальними процедурами при 

проведенні занять з практичного курсу англійської мови) студентам ІІ курсу 

у просуванні їхнього рівня володіння англійською мовою від В2 та В2+ далі 

до С1 та С1+.    

За кожним із зазначених критеріїв кожен студент може бути оцінений у 

25 балів, маючи можливість отримати у процесі оцінювання максимально 

100 балів за виконання перекладацьких завдань. Для визначення рівнів 

сформованості АСКВУДП в майбутніх перекладачів студентам було 

запропоновано три перекладацькі завдання, пропоновані на слух з 

візуальною опорою (відео) та без неї (у Додатку В подано аудіо скрипт 

діагностичних перекладацьких завдань) для здійснення усного 

двостороннього перекладу.   

Таким чином, пропонуємо дескриптори рівнів сформованості в 

майбутніх перекладачів АСКВУДП в табл. 3.1.  

Таблиця 3.1. 

Дескриптори рівнів сформованості в майбутніх перекладачів 

АСКВУДП 

Критерії Показник 

в балах 

Якісні показники 

Загальна 

характеристика 

 Студент розуміє текст оригіналу доповідача, 

зважаючи на відхилення у його вимові від 

стандартної англійської мови (так звана мова RP, 

received pronunciation), аналізує специфіку 

перекладацького завдання, розпізнає та 

ідентифікує перекладацькі труднощі різних типів, 

здійснює оптимальний пошук чи адекватно 

відбирає  відповідні  перекладацькі  методи  і 
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Продовження табл. 3.1 

  прийоми з урахуванням лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів, ефективно 

забезпечує функціонування необхідних для 

здійснення перекладу когнітивних механізмів, 

здійснює контроль та оцінювання власної пере-

кладацької діяльності, належним чином кори-

гуючи її відповідно до перекладацьких завдань.  

Високий рівень: 92-100 балів  

Оптимальний рівень: 80-91 балів 

Середній рівень:  68-79 балів 

Низький рівень: 56-67 балів 

1.Здатність 

застосування 

глобальних 

стратегій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-25 

балів: 

1-5 балів 

 

 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

1-5 балів  

 

 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє, але з багатьма труднощами і незначними 

помилками (3 бали) / робить багато помилок (2 

бали) / не вміє (1 бал) ідентифікувати й 

розпізнавати стандартні і нестандартні 

перекладацькі проблеми чи труднощі;  

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) аналізувати перекладацькі 

завдання; 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) відбирати й застосовувати 

оптимальні перекладацькі методи і прийоми з 

урахуванням лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів; 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) розпізнавати складні аспекти 

оригіналу тексту; 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) контролювати й оцінювати 

власну перекладацьку діяльність. 

Високий рівень: 23-25 балів 

Оптимальний рівень: 20-22 бали 

Середній рівень:  17-19 балів 

Низький рівень: 14-16 балів 
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Продовження табл. 3.1 

2.Здатність 

застосування 

когнітивних 

стратегій 

 

 

 

 

 

1-25 

балів: 

1-5 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) використовувати психологічні 

механізми перекладача, зосереджуватися на 

сприйнятті й переробці інформації, 

використовувати оперативної пам‘яті з метою 

збереження достатнього обсягу інформації для 

здійснення усного двостороннього перекладу. 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) відтворювати збережену в 

оперативній пам‘яті інформацію в разі її 

необхідності, концентрувати увагу.  

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) «вигравати» час у процесі 

опрацювання вхідної інформації мови 

оригіналу, передбачати мету і зміст 

майбутнього результату перекладу, 

застосовуючи необхідні операції.  

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) використовувати механізм 

ймовірнісного прогнозування на смисловому 

рівні, на рівні слова і мети спілкування. 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) миттєво перемикатися з однієї 

мови на іншу.  

Високий рівень: 23-25 балів 

Оптимальний рівень: 20-22 бали 

Середній рівень:  17-19 балів 

Низький рівень: 14-16 балів 
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Продовження табл. 3.1 

3. Здатність 

застосування 

локальних 

перекладацьких і 

комунікативних 

стратегій.  

 

 

 

 

 

1-25 

балів: 

1-5 балів 

 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

Студент розуміє (5 балів) / частково розуміє 

(4 бали) / розуміє з багатьма труднощами і 

неточностями (3 бали) / демонструє незначне 

розуміння (2 бали) / не розуміє (1 бал) текст 

оригіналу з виокремленням загальної та 

другорядної інформації. 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) продукувати текст перекладу з 

використанням повного набору 

перекладацьких відповідників (еквівалентів) 

мовних одиниць; 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) здійснювати лінгвістичний 

аналіз текстів оригіналу та перекладу.   

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) використовувати механізми 

мовної і мовленнєвої компресії/декомпресії, 

здійснювати текстову контекстуалізацію. 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) використовувати оптимальні 

перекладацькі прийоми (трансференції, 

культурного еквіваленту, описового 

еквіваленту, парафразу, синонімії тощо).  

Високий рівень: 23-25 балів 

Оптимальний рівень: 20-22 бали 

Середній рівень:  17-19 балів 

Низький рівень: 14-16 балів  

  



165 

Продовження табл. 3.1 

4. Здатність 

застосування 

соціально-

афективних 

перекладацьких 

стратегій.  

 

 

 

 

 

1-25 

балів: 

1-5 балів 

 

 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

1-5 балів 

 

 

 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) / 

не вміє (1 бал) регулювати вплив міжмовної та 

міжкультурної інтерференції, використовувати 

норми етикету усного перекладу. 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) здійснювати переклад в умовах 

шуму. 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) здійснювати переклад в умовах 

стресу. 

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) виступати публічно.  

Студент вміє (5 балів) / частково вміє (4 бали) / 

вміє з багатьма труднощами і неточностями 

(3 бали) / демонструє незначне вміння (2 бали) 

/ не вміє (1 бал) презентувати перекладацький 

продукт, користуватися технічним 

обладнанням для усного перекладу.  

Високий рівень: 23-25 балів 

Оптимальний рівень: 20-22 бали 

Середній рівень:  17-19 балів 

Низький рівень: 14-16 балів 

 

Вважаємо за доцільне зазначити, що якщо студент отримує 80–91 бал за 

виконання перекладацьких завдань, він вважається таким, що досягнув рівня 

B2+ (згідно ЗЄР), тобто вище середнього рівня (Upper-Intermediate level), а 

студент, що отримав 92–100 балів, вважається таким, що досягнув рівня C1, 

просунутого рівня володіння мовою (Advanced level). Оскільки рівень C1 є 

досить високим стосовно визначення рівня вивчення іноземної мови, а отже  

складним для визначення, ми схильні розділяти його на два підрівні (С1 та 
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С1+), де перший межує із рівнем В2+, а другий межує із рівнем С2. Завданням 

вивчення англійської мови для студентів перекладацького відділення на ІІ курсі 

вважаємо досягнення ними рівня В2+ / С1, який вони матимуть змогу 

підвищити чи вдосконалити до рівня С2 (Proficiency) у процесі навчання 

упродовж наступних двох років бакалаврату.   

Визначені критерії та показники рівнів сформованості АСКВУДП 

майбутніх перекладачів було використано для діагностики таких рівнів у ході 

експериментальної перевірки авторської методики формування АСКВУДП і у 

зазначеної категорії фахівців.  

Обґрунтуванню специфіки організації та ходу методичного 

експерименту, а також аналізу й інтерпретації його результатів присвячено 

наступний підрозділ дисертації.  

 

3.2. Організація та хід методичного експерименту 

 

З метою перевірки ефективності методики формування в майбутніх 

перекладачів АСКВУДП було проведено методичний експеримент на базі 

Львівського національного університету імені Івана Франка, який містив такі 

фази: 1) організація експерименту; 2) реалізація експерименту; 3) констатація 

експерименту; 4) інтерпретація результатів експерименту (Ляховицький, 1981, 

с. 15). 

Мета експериментального навчання: перевірити ефективність 

запропонованої методики формування в майбутніх перекладачів АСКВУДП.  

Об‘єктом експериментального навчання є лінгводидактична модель 

педагогічного процесу, спрямованого на формування АСКВУДП. Предметом 

такого навчання є підсистема вправ і завдань, що забезпечує реалізацію 

авторської моделі.  

Для досягнення мети експерименту нами було визначено ряд завдань: 

- сформувати експериментальні групи; 

- обґрунтувати зміст експериментального навчання, укласти всі 

необхідні навчально-методичні матеріали; 
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- здійснити вивчення впливу розробленої авторської методики на 

результат навчання і провести методичний експеримент; 

- перевірити валідність і надійність результатів експерименту за 

допомогою методів математичної статистики; 

- проаналізувати результати експериментального навчання та здійснити 

їх інтерпретацію. 

Експеримент тривав упродовж 2016–2020 років й охопив три етапи: 

І етап (2016–2017 роки) – аналітично-констатувальний, на якому було 

визначено методичну проблему, вивчено стан її розробленості в науковій 

літературі, сформульовано мету і завдання дослідження, понятійний апарат, 

сформульовано гіпотезу. 

ІІ етап (2017–2019 роки) – дослідницько-експериментальний, упродовж 

якого було підготовлено навчально-методичні матеріали для 

експериментального навчання, розроблено авторську лінгводидактичну модель 

і підсистему вправ і завдань й обґрунтовано методичні засади їх реалізації, 

проведено констатувальний зріз, реалізовано авторську методику разом із 

педагогічним спостереженням за специфікою навчальної діяльності студентів, 

проведено завершальний (формувальний) зріз навчальних досягнень студентів 

у процесі експериментального навчання. 

ІІІ етап (2019–2020 роки) – інтерпретаційно-узагальнювальний 

передбачав аналіз та інтерпретацію результатів експериментального навчання, 

перевірку їх надійності і валідності за допомогою методів математичної 

статистики, формулювання висновків й остаточне оформлення тексту 

дисертаційної роботи.  

Будь-яке наукове прикладне дослідження передбачає формулювання 

робочої гіпотези експерименту. Відповідно до мети і завдань нашої роботи та 

експерименту було сформульовано таку його гіпотезу: високого рівня 

сформованості АСКВУДП в майбутніх перекладачів можна досягти за умови 

поетапного формування в них АСКВУДП, що передбачає ефективне 

застосування перекладацьких та комунікативних стратегій, що складають 
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структуру АСКВУДП перекладача під час виконання спеціально розробленої 

підсистеми вправ і завдань. Підтвердження сформульованої гіпотези дасть 

змогу досягти результату, що відображатиме сформованість в майбутніх 

перекладачів комунікативної компетентності на рівні В2+ / С1 згідно з 

класифікацією рівнів володіння іноземною мовою, запропонованою в 

Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти.  

Беручи до уваги класифікацію видів експерименту, розроблену 

П. Б. Гурвичем (Гурвич, 1980, сс. 26-36), наш методичний експеримент 

визначаємо як основний, навчальний (відбувається в навчальних умовах 

оволодіння студентами закладу вищої освіти іноземною мовою), природний 

(здійснюється у звичних для студентів умовах у процесі виконання ними 

аудиторних і домашніх завдань; окрім цього, розподіл студентів за групами 

здійснювався без спеціального відбору), відкритий (передбачав можливість 

внесення корективів безпосередньо у процесі його проведення), вертикально-

горизонтальний (де вертикальність зумовлена порівнянням рівня сформованості 

АСКВУДП до та після експериментального навчання, а горизонтальність 

пояснюється «спрямованістю на визначення оптимального рівня» (Маслова, 

2016, с. 167) сформованості зазначеної вище компетентності). 

Відповідно до завдань експерименту було сформовано експериментальні 

групи зі студентів ІІ курсу Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Таким чином, в експерименті взяли участь по дві експериментальні 

групи другокурсників 2017–2018 та 2018–2019 років навчання, що склали 

чотири експериментальні групи.  

Окрім цього, було розширено формулювання гіпотези експерименту у 

двох її робочих варіантах. Перший варіант гіпотези полягав у припущенні про 

те, що реалізація авторської методики забезпечить досягнення вищого рівня 

сформованості в майбутніх перекладачів АСКВУДП, а відповідно й 

комунікативної компетентності, за умови забезпечення можливості вибору 

студентом кількості вправ і завдань у запропонованих блоках тренінгів 

(мінімальної програми та розширеної програми), що забезпечувало б елементи 
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навчальної автономії студента та посилений самоконтроль власної навчальної 

діяльності. Другий варіант робочої гіпотези передбачав більшу ефективність 

запропонованої авторської методики без забезпечення ситуації вибору для 

студентів у ході виконання ними підсистеми вправ і завдань.  

Другий етап експерименту передбачав визначення й формулювання його 

умов (варійованих і неварійованих). Таким чином, неварійованими умовами 

експерименту визначено: 

- кількість і склад експериментальних груп (статистично однакові та 

рівномірні за рівнем сформованості АСКВУДП); 

- кількість годин, відведених на аудиторні заняття та виконання завдань 

для самостійної роботи; 

- програмний зміст, мовний матеріал; 

- зміст констатувального і завершального (формувального) зрізів для 

студентів усіх груп, що брали участь в експерименті; 

- визначені рівні, критерії і показники, за якими здійснювалася 

діагностика сформованості в майбутніх перекладачів АСКВУДП; 

- експериментатор (автор дисертації).  

Варійованою умовою експерименту була авторська методика формування 

в майбутніх перекладачів АСКВУДП із використанням чи без вибору студента 

варіантів програми тренінгів у запропонованому блоці у межах зазначеної 

методики.  

Вирішення завдань експерименту на другому етапі його реалізації 

зумовило підготовку спеціальних навчально-методичних матеріалів й 

обґрунтування специфіки реалізації авторської методики. Для цього нами було 

розроблено й обґрунтовано лінгводидактичну модель навчального процесу, 

реалізація якої забезпечувалася поетапним виконанням студентами підсистеми 

вправ і завдань. Водночас, були розроблені діагностичні матеріали для 

проведення констатувального та завершального зрізів.  

На основі розроблених діагностичних завдань наприкінці першого 

навчального семестру 2017–2018 навчального року було проведено 
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констатувальний зріз, яким охоплено 466 студентів другого курсу чотирьох 

університетів України (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). Зріз передбачав виконання 

студентами трьох перекладацьких завдань, оцінювання яких відбувалося за 

відповідними критеріями і показниками, описаними вище у першому підрозділі 

цього розділу.  

Перше завдання полягало в усному (почергово двосторонньому) перекладі 

студентами позаконтекстних мовних одиниць, що пропонувалися на слух без 

візуальної опори (без відеосупроводу, лише через аудіопрезентацію). Друге та 

третє завдання передбачали усний (синхронний / послідовний) переклад тексту 

академічного наукового (медичного, економічного) дискурсу за допомогою 

відеопрезентування (запис доповіді на науковій конференції). За правильне 

виконання першого перекладацького завдання студенти могли отримати 25 балів 

максимально (перевірка здійснювалася за критерієм здатності використання 

когнітивних стратегій); за виконання другого перекладацького завдання також 

можна було максимально отримати 25 балів (оцінювання сформованості 

АСКВУДП здійснювалося за критерієм здатності застосування глобальних 

перекладацьких стратегій); за виконання третього перекладацького завдання 

студент максимально міг отримати 50 балів (оцінювання здійснювалося за 

критеріями здатності використання локальних перекладацьких і комунікативних 

стратегій та здатності використання соціально афективних стратегій). Таким 

чином, максимально кожен студент міг набрати 100 балів за правильне 

виконання усіх трьох перекладацьких завдань. Перед початком діагностичних 

процедур студенти були повідомленні про умови і вимоги до виконання завдань.  

Оцінювання виконання студентами перекладацьких завдань і визначення 

рівнів сформованості в них АСКВУДП здійснювалося відповідно до 

визначених критеріїв і показників, дескриптори яких подано у підрозділі 3.1.  
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Результати констатувального зрізу виявили, що значна кількість 

студентів, охоплених цим етапом експерименту, володіє АСКВУДП на досить 

низькому рівні (49 % учасників зрізу (227 студентів) отримали 53–67 балів за 

виконання перекладацьких завдань), 236 осіб (що становить 50,6 % студентів) 

продемонстрували середній рівень – 68–79 балів, і лише 0,06 % (3 особи) 

студентів продемонстрували оптимальний рівень (у діапазоні 80–83 бали зі 

100 максимальних, що навіть не досягло крайньої верхньої межі цього рівня). 

Не виявилося жодного студента, який би продемонстрував високий рівень 

сформованості згаданої вище компетентності, тобто 92–100 балів.  

В інтерпретації діагностичних результатів ефективності педагогічних 

процесів і явищ В. П. Беспалько пропонує підраховувати коефіцієнт навченості 

(Беспалько, 1968, с. 56), який ми визначимо за згаданими вище критеріями. 

Відповідно, за формулою В. П. Беспалька за задовільний коефіцієнт навченості 

береться число 0,7: якщо взяти максимальну кількість балів, які студент може 

набрати за 1 (100 %), то мінімальна межа коефіцієнта навченості дорівнюватиме 

0,8 (80 %) для виконання перекладацьких завдань з метою досягнення 

студентом принаймні оптимального рівня, тобто у нашому випадку цей 

коефіцієнт дорівнюватиме 80 балів. 

Результати констатувального зрізу засвідчили наявність коефіцієнту з 

показником більше 0,8 лише у 3 студентів (що становить менше одного 

відсотка студентів) після виконання перекладацьких завдань, спрямованих на 

визначення рівня сформованості АСКВУДП. Такі результати констатувального 

етапу експерименту засвідчили незадовільний стан навчального процесу, який 

проводився зі студентами, що взяли участь у діагностичних процедурах.  

Оскільки студенти, що були охоплені констатувальним зрізом, є 

представниками чотирьох університетів з різних регіонів України (західна та 

центральна частина), можна говорити про виявлений системний характер 

підготовки перекладачів до здійснення усного двостороннього перекладу у 

закладах вищої освіти нашої держави.  
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Здійснене нами теоретичне дослідження ефективності володіння 

англомовною комунікативною компетентністю і застосування перекладацьких 

стратегій з метою ефективного здійснення професійної діяльності (розділ 1) дає 

підстави стверджувати про можливість значного підвищення рівня володіння 

стратегічною (а отже і комунікативною та професійною фаховою) 

компетентністю за умови реалізації розробленої нами методики формування в 

майбутніх перекладачів АСКВУДП.  

З метою достовірного встановлення статистичної значущості різниці між 

кількісними показниками сформованості АСКВУДП учасників експерименту, 

одержаними у процесі проведення зрізів, ми вирішити перевірити гіпотезу про 

нормальність розподілу кількісних показників рівня сформованості зазначеної 

компетентності у студентів у процесі проведення констатувального зрізу 

шляхом побудови гістограми (рис. 12) й обчислення критерія Шапіро-Вілка за 

поданими нижче формулами. 

 

 

Рис. 12. Гістограма нормальності розподілу кількісних показників рівня 

сформованості АСКВУДП в майбутніх перекладачів у ході проведення 

констатувального зрізу 
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Гістограма (рис. 12) описується теоретично нормальною кривою, 

оскільки можемо спостерігати симетрію, що свідчить про нормальність 

розподілу. Більше того, тест Шапіро-Вілка показав математичне сподівання, 

яке є більшим, ніж 0,05, а саме p=0.212, що свідчить про нормальність 

розподілу кількісних показників рівня сформованості АСКВУДП в учасників 

експерименту, що становлять експериментальні вибірки, а отже вибірка й 

експериментальні дані вибірки сформовані статистично коректно. 

Ми також використали F-тест (критерій Фішера), за яким статистичні 

обрахунки забезпечили можливість відхилення гіпотези H0 про відмінність 

стандартних відхилень у даних студентів констатувального зрізу з усіх 

вищих навчальних закладів, що брали участь на цьому етапі, і прийняття 

гіпотези H1 про однакове стандартне відхилення статистичних даних  

(Statistics=0.590, p=0.622).  

Результати тестування після здійснення формувального етапу 

експериментального навчання продемонстрували значне підвищення 

показників за всіма критеріями визначення рівня сформованості АСКВУДП у 

студентів усіх експериментальних груп (див. рис. 13). Дані свідчать про те, 

що 45 студентів (що становить 22,5 відсотків) досягли високого рівня 

сформованості досліджуваної компетентності, 122 студенти досягли 

оптимального рівня (що становить 61 %). Були також студенти, котрі досягли 

середнього рівня – 33 особи, однак їх частка відносно незначна від загальної 

кількості студентів (16,5 %). Студентів із низьким рівнем сформованості 

АСКВУДП не виявлено після проведення навчання.  

На основі отриманих результатів, а також відповідно до принципів 

математичної статистики, прийнято рішення про доцільність використання 

ще одного тесту, а саме непараметричного критерія Вілкоксона для перевірки 

статистичної значущості різниці між залежними вибірками  

констатувального і формувального зрізів оцінювання рівнів сформованості 

АСКВУДП (табл. 3.2.), щоб пересвідчитися у статистично коректній 

експериментальній вибірці та ефективності проведених навчальних 
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процедур. Різниця медіани балів констатувального і формувального зрізу є 

статистично значущою. 

 

Рис. 13. Порівняння середніх показників виконання студентами усіх 

експериментальних груп завдань констатувального та формувального зрізів 

 

Таблиця 3.2. 

Обрахунок непараметричного критерія Вілкоксона для перевірки 

статистичної значущості різниці між залежними вибірками 

констатувального і формувального зрізів оцінювання  

АСКВУДП  
Імовірність, отримана завдяки 

зіставленню критерія Вілкоксона і 

його критичних значень 

Констатувальний і формувальний 

зріз 

 

0,0000 

Дані комп‘ютерної програми після 

здійснених обрахунків: 

Wilcoxon signed-rank test: 

Statistics=15.500, p=0.0000 

Different distribution (reject H0) 

Таким чином, обрахунок непараметричного критерія Вілкоксона, 

здійснений з метою перевірки статистичної значущості різниці між 

залежними вибірками  констатувального і формувального зрізів оцінювання 



175 

рівнів сформованості АСКВУДП в майбутніх перекладачів доводить, що 

різниця медіан отриманих кількісних показників вимірюваної компетентності 

є статистично значущою, що дає змогу зробити висновок про ефективність 

запропонованої нами методики, а також здійснити подальші статистичні 

обрахунки і з‘ясувати, який із варіантів експериментальної методики є більш 

ефективним. 

Результати оцінювання виконання студентами завдань після 

експериментального зрізу виявили значний приріст показника коефіцієнта 

навченості за В. П. Беспальком (табл. 3.3.) у студентів усіх 

експериментальних груп. Із таблиці зрозуміло, що приріст відбувся за всіма 

критеріями оцінювання.  

Таблиця 3.3. 

Середнє значення показників рівнів сформованості АСКВУДП  

в майбутніх перекладачів (післяекспериментальний зріз) 

Група Крит. 1 Крит. 2 Крит. 3 Крит. 4 

Середній 

коефіцієнт 

навченості 

Е1 23 22 22 21 0,88 

Е2 21 20 21 20 0,82 

Е3 22 24 23 22 0,91 

Е4 20 20 21 21 0,82 

Макс. 

Бал 25 25 

 

25 25 1 

 

Аналіз результатів післяекспериментального зрізу продемонстрував 

значний приріст показника коефіцієнту навченості (у порівнянні з даними 

констатувального зрізу), однак у студентів груп Е1 та Е3, що становили пару 

груп, яка вчилася за першим варіантом методики, цей приріст виявився 

вищий за всіма оцінюваними критеріями (див. табл. 3.3.).  
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Сказане вище свідчить про підтвердження сформульованої першої 

гіпотези дослідження і, відповідно, спростування другої гіпотези. Таким 

чином, використання вибору студента варіанту програми тренінгових 

завдань у ході навчання за розробленою нами методикою підвищує її 

ефективність. 

Ми здійснили необхідні статистичні підрахунки за допомогою формул 

 

   =2        √   , 
 

де Р – процентна частка, виражена в долях одиниці та  

 

  емп = (     ) 
√     

√     
, 

 

де 1 – кут, що відповідає більшій процентній частці;  

2 – кут, що відповідає меншій процентній частці;  

n
1
 – кількість спостережень у вибірці 1;  

n
2
 – кількість спостережень у вибірці 2.  

У ході підрахунків ми отримали показник *емп = 2,86. Розмістивши 

його на осі значущості (рис. 14), ми побачили, що результат перебуває в зоні 

значущості, а отже, це свідчить про підтвердження статистичної гіпотези Н0 

та заперечення гіпотези Н1. Такі результати підрахунків свідчать про 

ефективність розробленої нами методики, оскільки кількість студентів, що 

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

значно перевищує кількість тих осіб, які цього показника не досягли.  

Таким чином, можемо зробити висновок про ефективність нашої 

методики та доцільність її використання в навчальному процесі закладів 

вищої освіти у процесі формування АСКВУДП в майбутніх перекладачів з 

метою їх належної підготовки до здійснення майбутньої професійної 

діяльності.  
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Зупинимося на методичних передумовах реалізації розробленої 

методики, які допоможуть зорієнтувати викладачів закладів вищої освіти 

залежно від конкретних умов освітнього процесу.  

Використання розробленої системи вправ і завдань у навчальному 

процесі англомовної підготовки перекладачів відповідно до розробленої 

нами методики формування АСКВУДП передбачає сформованість на 

відповідному рівні загальної лінгвістичної компетентності студентів (яка 

повинна здійснюватися упродовж першого року навчання на 

перекладацькому відділенні). Однак, як свідчать результати проведеного 

нами методичного експерименту, досить часто трапляється так, що рівень 

лінгвістичної компетентності окремих студентів не завжди відповідає рівню 

В1-B2, тому ми вважаємо за доцільне підготувати викладача до такої 

ситуації, а також рекомендуємо варіювати кількість однотипних вправ і 

завдань першої групи тренінгів, які власне допоможуть певним чином 

заповнити прогалини і зменшити відхилення від зазначеного вище рівня 

сформованості комунікативної компетентності студентів (відповідно до ЗЄР 

з мовної освіти). 

Водночас, довівши необхідність сформованості на високому рівні 

метакогнітивного компоненту англомовної стратегічної компетентності в 

усному перекладі, який відіграє значну роль у загальній результативності 

перекладацької діяльності та якості продукту перекладу, пропонуємо також 

Зона  

незначущості 
Зона  

невизначеності 

Зона  

значущості 

1,64 2,31 𝜑 ∗ емп = 2,86. 

Рис. 14. Вісь значущості 
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використовувати елементи рефлексії після виконання кожного завдання 

тренінгових програм. Тут ми маємо на увазі коментарі студентів щодо 

процесу виконання завдання, зазначення можливих труднощів, що виникали 

у процесі перекладу, а також вказівку на ті аспекти, які видались відносно 

нескладними та успішними. Таку рефлексію варто пропонувати виконувати 

студентам як в усній, так і в письмовій формах. Доцільним вбачаємо також 

групові обговорення (або в малих групах чи в парах) такого роду 

рефлексійної діяльності. Саме таке самозаглиблення у специфіку здійснення 

перекладу дасть можливість студентам усвідомити можливі труднощі, 

визначити необхідність додаткових завдань, а також змоделювати траєкторію 

професійного саморозвитку.  

Слід також звернути увагу викладачів перекладацького відділення на 

використання тренінгу перемикання з однієї мови на іншу. Методичною 

передумовою успішності використання вправ і завдань цього блоку 

тренінгової програми є створення наближених до реальних умов професійної 

діяльності, особливо це стосується так званої «психологічної витривалості». 

Тут ми маємо на увазі той факт, що виконання такого типу завдань потребує 

інтенсивного використання пам‘яті й уваги майбутніх перекладачів, 

зважаючи на складність завдань, а тому наступає досить швидке втомлення 

психофізіологічних механізмів, що зумовлює збільшення ймовірності й 

кількості перекладацьких помилок. Відповідно пропонуємо тренування 

майбутніх перекладачів через виконання завдань цього блоку тренінгу 

упродовж мінімально 30 хвилин академічного часу, із поступовим 

збільшенням часу на п‘ять хвилин у процесі виконання завдань кожного 

наступного підрозділу (Unit) навчальної програми.   

Не применшуючи важливості інших блоків тренінгу, вважаємо за 

доцільне наголосити на необхідності сформованості вміння адаптації 

відповідного темпу власного мовлення перекладача, що є можливим через 

ретельне виконання вправ і завдань тренінгу темпу мовлення. Тут 

рекомендуємо використання аудіо- та відеозаписування виконаних 
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студентами завдань (слід також наголосити на важливості такого 

записування студентами самостійно виконуваних домашніх завдань) з 

подальшим індивідуальним та груповим аналізом виконаного продукту 

перекладу. 

Таким чином, найважливішими методичними передумовами успішного 

використання розробленої у роботі методики формування в майбутніх 

перекладачів АСКВУДП є посилена рефлексія результатів навчальної 

діяльності, а також усвідомлення майбутніми фахівцями необхідності 

формування власного стилю професійного вдосконалення й відчуття 

особистісної відповідальності за результати навчальної діяльності, що 

певним чином виходить за межі мотиваційних чинників, про які йшла мова 

раніше у ході обґрунтування теоретичних засад дисертаційної роботи.    

Проте наше дослідження не вирішує усіх проблем підготовки 

майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього перекладу. 

Перспективою подальших досліджень вважаємо розробку окремих методик 

формування АСКВУДП в кожному з його підвидів (послідовному, 

синхронному, синхронному з аркуша, нашіптуванні) та розробку відповідних 

методичних рекомендацій. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. З метою проведення експериментальної перевірки ефективності 

авторської методики формування англомовної стратегічної компетентності в 

майбутніх перекладачів було проведено методичний експеримент.  

2. 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 
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Коцюбинського, Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького). Усі студенти взяли участь у 

констатувальному етапі експерименту, а 200 студентів ЛНУ імені Івана 

Франка (студенти перекладацького відділення 2017–2018 та 2018-2019 років 

навчання) взяли участь у формувальному етапі експерименту.  

3. Для проведення діагностичних процедур здійснено 

характеристику дескрипторів 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.  

4. Результати констатувального етапу експерименту засвідчили 

низький рівень сформованості англомовної стратегічної компетентності у 

студентів, які взяли участь в експерименті, що засвідчило необхідність 

проведення навчання за запропонованою авторською методикою.  

5. Результати формувального етапу експерименту довели 

ефективність розробленої підсистеми вправ і завдань, а отже й ефективність 

авторської методики формування англомовної стратегічної компетентності в 

майбутніх перекладачів 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 англомовної стратегічної компетентності; студентів із 

низьким рівнем сформованості зазначеної компетентності не виявлено). 

Матеріал, досліджений у цьому розділі, відображено у такій публікації 

автора: (Сабат, 2020). 
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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. Саме ця компетентність 

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, 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 

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.  
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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, компетентнісний, 

синергетичний, 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 англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі.  
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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 здійснення усного двостороннього 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.  

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 

в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності. 

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 (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 
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активізацію мовного матеріалу, 2) блок власне стратегічного навчання за 

допомогою виконання завдань комплексу розроблених п‘яти авторських 

тренінгів і 3) блок мовленнєвих симуляцій, що передбачають вирішення 

реальних професійних завдань із застосуванням сформованої англомовної 

стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі. 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 в усному двосторонньому перекладі за 

визначеними критеріями і відповідними показниками. 

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 англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі; 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 

послідовний / синхронний переклад повідомлення одного доповідача на певну 

(загальну) тематику, наприклад, медичну, економічну; 2) усний послідовний / 

синхронний переклад кількох доповідачів. До цього ж аспекту навчання 

віднесено і мовленнєвий матеріал (зразки текстів для перекладу для 

формування англомовної стратегічної компетентності майбутнього перекладача 

в усному двосторонньому перекладі із детальним описом умов здійснення 

усного двостороннього перекладу). Водночас, усний двосторонній переклад 

передбачає необхідність розуміння запропонованого на слух тексту мови 

оригіналу (тобто рецептивний вид мовленнєвої діяльності, аудіювання) та 
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продукування тексту перекладу мовою перекладу (тобто продуктивний вид 

мовленнєвої діяльності, 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 

зустрічей, TEDTalks, відеолекцій викладачів, які було сформовано у 

мовленнєвий навчальний матеріал, використаний у підсистемі вправ і завдань. 

Важливим компонентом змісту навчання є англомовна стратегічна 

компетентність майбутнього перекладача в усному двосторонньому перекладі з 

визначеною структурою як відповідник процесуального аспекту. Відповідно до 

структури англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому 

перекладі, у роботі здійснено відбір мовного та мовленнєвого матеріалу, взявши 

за основу принцип оптимального поєднання комунікативних і перекладацьких 

стратегій в акті здійснення усного двостороннього перекладу, а також такі 

методичні принципи, як необхідності та достатності, доступності, 

антропологічний. 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)). 

5. З метою проведення експериментальної перевірки ефективності 

авторської методики формування в майбутніх перекладачів англомовної 

стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі було 
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проведено методичний експеримент, що проходив у три етапи (упродовж 2017–

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

вищої освіти України. Усі студенти взяли участь у констатувальному етапі 

експерименту, а 200 студентів ЛНУ імені Івана Франка (студенти 

перекладацького відділення 2017-2018 та 2018-2019 років навчання) взяли 

участь у формувальному етапі експерименту. Для проведення діагностичних 

процедур розроблено дескриптори рівнів сформованості АСКВУДП 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 формувального етапу експерименту довели ефективність 

розробленої підсистеми вправ і завдань, а отже й ефективність авторської 

методики формування англомовної стратегічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі в майбутніх перекладачів 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 стратегічної 

компетентності; студентів із низьким рівнем сформованості зазначеної 

компетентності не виявлено).   

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 

АСКВУДП в майбутніх перекладачів у навчальному процесі закладів вищої 

освіти України.  
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Додаток А 

Анкета для студента 

Шановний учаснику опитування! 

Це дослідження проводиться з метою отримання даних щодо 

необхідності відбору відповідного змісту навчання на факультетів іноземних 

мов для організації навчального процесу, що має на меті формування 

англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому 

перекладі.  

Опитування є анонімним, тому його автори розраховують на 

максимальну об‘єктивність у відповідях.  

Дякуємо за співпрацю! 

 

1. Оцініть, будь ласка, за шкалою від 1 до 5 (де 1 – мінімальний рівень 

якості, 5 - максимальний) важливість, на Вашу думку, запропонованих 

типів дискурсів у майбутній професійній діяльності (відповідного до 

Ваших професійних інтересів та кар‘єрних планів). 

 1 2 3 4 5 

Академічний      

Науковий      

Публіцистичний      

Побутовий      

Офіційно-діловий      

Професійний      

 

2. Оцініть, будь ласка, за шкалою від 1 до 5 (де 1 – мінімальний рівень 

якості, 5 - максимальний) рівень складності запропонованих типів 

дискурсу у процесі здійснення перекладу.  
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 1 2 3 4 5 

Академічний      

Науковий      

Публіцистичний      

Побутовий      

Офіційно-діловий      

Професійний      

 

3. Оцініть, будь ласка, за шкалою від 1 до 5 (де 1 – мінімальний рівень 

якості, 5 - максимальний) Вашу підготовленість до здійснення 

перекладу визначеного типу дискурсу відповідно до запропонованих 

навчальних процедур в межах навчального плану у вищому 

навчальному закладі. 

 1 2 3 4 5 

Академічний      

Науковий      

Публіцистичний      

Побутовий      

Офіційно-діловий      

Професійний      

 

4. Оцініть, будь ласка, за шкалою від 1 до 5 (де 1 – мінімальний рівень 

якості, 5 - максимальний) Вашу підготовленість до здійснення 

перекладу визначеного типу дискурсу відповідно до Ваших особистих 

досягнень (безвідносно до запропонованих навчальних процедур в 

межах навчального плану у вищому навчальному закладі).  
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 1 2 3 4 5 

Академічний      

Науковий      

Публіцистичний      

Побутовий      

Офіційно-діловий      

Професійний      

 

5. Виберіть, будь ласка, три пріоритетних тематичних блоки, в межах 

яких Ви бажаєте отримати спеціальну підготовку щодо формування 

англомовної стратегічної компетентності у здійсненні усного 

двостороннього перекладу. 

А. Медичний дискурс 

Б. Дискурс техніки та інженерії 

В. Дискурс спорту 

Г. Економічний дискурс 

Д. Юридичний дискурс 

Е. Військовий дискурс 

Є. Біологічний дискурс 

Ж. Ваш варіант 
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Додаток Б 

Перелік адрес відеофрагментів, які використовувалися для розробки вправ 

для методики формування в майбутніх перекладачів англомовної 

стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі 

 

Економіка 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo845WG3KH8  Rural Culture, Heritage and 

Economic Vitality Helping Entrepreneurs Succeed: Advisory Relationships in 

Government-funded Programs. Research Presentation - 2014 Economic 

Revitalization Conference.  

https://www.youtube.com/watch?v=4TCHvqiQu20  Oliver Hauser: Research 

Paper Competition Winner | 2018 Wharton People Analytics Conference.  

https://www.youtube.com/watch?v=U45bV9QGgUg "The Power of Marriage: The 

Causal Effect of Parental Marital Status on Child's Earnings". Presentation at the 

Southern Economics Association (SEA) conference 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=L9KAd_nqINY Joseph Stiglitz - An Agenda 

for Reforming Economic Theory. Joseph Stiglitz, Professor of Economics at 

Columbia University and winner of Nobel Prize in Economics in 2001, gives a 

compelling presentation at the Inaugural Conference of the Institute for New 

Economic Thinking. 

https://www.youtube.com/watch?v=P7kUI6prT_Y Alexandr Tokarev (3rd Year 

PhD student), Co-Author and Joint Winner of the Best Doctoral Paper Competition 

2017-18 with Abigail Phillips, presents their research: ―Leader dark traits, 

workplace bullying and employee depression: Exploring mediation and the role of 

the dark core‖ 

https://www.youtube.com/watch?v=MKekRKwCUeA Розвиток сучасної 

економіки в умовах інтеграційних процесів:теоретичні та практичні аспекти. 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і тенденції 

розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та 

практичні аспекти», 17.10.2019, Херсонський державний університет.  

https://www.youtube.com/watch?v=MKekRKwCUeA Востряков О. В. ДВНЗ 

«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна. Метрика ефективності 

стратегічного процесу на підприємстві: можливості побудови та бар‘єри  

впровадження. ІV Міжнародна науково-практична конференція ―Економіка 

підприємства: теорія і практика‖» Секція №1. ―Теорії та моделі підприємств‖ 

 

Медицина 

https://www.youtube.com/watch?v=K4Tm0hDJdoE&t=5s Medical Conference 

Presentation 

https://www.youtube.com/watch?v=c_OwOOCHvlU Dr. Natalie Cram: Journal 

Club - Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Dr. Natalie Cram joins Dr. 

Chris Lee for journal club this week. In her article, Allen et al's article "Probiotics 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo845WG3KH8
https://www.youtube.com/watch?v=4TCHvqiQu20
https://www.youtube.com/watch?v=U45bV9QGgUg
https://www.youtube.com/watch?v=L9KAd_nqINY
https://www.youtube.com/watch?v=P7kUI6prT_Y
https://www.youtube.com/watch?v=MKekRKwCUeA
https://www.youtube.com/watch?v=MKekRKwCUeA
https://www.youtube.com/watch?v=K4Tm0hDJdoE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=c_OwOOCHvlU
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for treating acute infectious diarrhoea" from the Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2010, Dr. Natalie Cram looks at the most current evidence on probiotics 

for acute 

https://www.youtube.com/watch?v=eSu5Yh6vAds Presented by S. Wassmann 

This is a webcast of the ESC Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy 

―All About Clinical Trials‖ course recorded during December 2017 live course in 

Vienna. 

https://www.youtube.com/watch?v=ggMbij1k6ck Jeffrey S. Gerdes, M.D., 

M.B.A., associate professor of pediatrics at the Perelman School of Medicine and 

associate chairman of the Department of Pediatrics, chief medical officer for 

network development, and associate chief of the Division of Neonatology at The 

Children‘s 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eSu5Yh6vAds
https://www.youtube.com/watch?v=ggMbij1k6ck
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Додаток Ва 

Приклади фрагментів завдань для діагностики рівнів сформованості 

англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому 

послідовному перекладі (аудіоскрипти відеозаписів доповідей на наукових 

конференціях) 

 

Доповідь 1. 2 фрагменти тривалість 3 хвилини, 15 секунд кожен. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo845WG3KH8  Rural Culture, Heritage and 

Economic Vitality Helping Entrepreneurs Succeed: Advisory Relationships in 

Government-funded Programs. Research Presentation - 2014 Economic 

Revitalization Conference.  

Episode 1. Duration time: 3 minutes16 seconds. 

So we're going to turn to our research presentations for the afternoon now and so 

we're delighted to have Kelly Pak Elaine join us. She's a professor of 

entrepreneurship at the School of Business and she's come from right around the 

corner in Finland where she's on sabbatical and so Kelly's gonna join us as is 

Allison lob who was involved in her study from the Huron small business 

enterprise center. I have anyone, Jeff is, right and I hopefully will get through this 

presentation and I realized afterwards I should have asked for the morning slot 

because it is about p.m. 9:30 right around when I usually am starting to head to 

bed. So hopefully I will be fine but today what I want to talk to you about what is 

helping entrepreneurs succeed. So this is a little bit of a turn in the topics. This 

morning we're focusing on technology and technology is an aspect that will come 

out here but it's not really the driving force. What I really am interested in is 

advisory relationships and government funded programs. This is there we go so 

governments as you know spend considerable money funding programs and 

centers that are designed really to help nascent entrepreneurs and I got a list that - a 

list of those, in a moment. Their centers in a number of you may actually have 

come from or at least be familiar with in your community. They're throughout the 

province, they come under a variety of different names and what we found from an 

academic standpoint is that a lot of prior literature is really showing a mixed sort of 

support for this do these advisory relationships help is it money well spent is it? 

Not, and there's a lot of sort of uncertainty around that one of the key services and 

the one that I'm really interested in is specifically this one-on-one counseling that 

happens between a client or a potential entrepreneur. A new entrepreneur, it could 

be even an established small business owner and the this advisors that are 

employed in these centers and I'm looking at the types of advice so what types of 

advice do they provide and you can kind of put these into two big categories. One 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo845WG3KH8
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is for lack of a better word Career Development functions and this is about how to 

write, how to update a business, plan all those sort of nitty-gritty things like do 

marketing plans, how do you file your taxes, what are some HR policies that you 

might be aware of those sorts of things and then there's this other thing that we call 

psychosocial functions. And that's really much more about helping the mentees in 

this case. The client they entrepreneur to be established business. Small business 

owner to develop a sense of professional self who are they, what does it mean to be 

an entrepreneur, providing them with friendship, providing them with counseling 

and mentorship, acting as a role model to them. So confits internal advices actually 

looked our research as look sort about that first this type of research that's provided 

how that can have an impact but what hasn't been looked at as much and 

something that I'm interested in is career history.  

 

Episode 2. Duration time: 3 minutes16 seconds. 

So how do people end up where they are and how does that impact what they 

decide to do with their centers? So to give you an idea of the context I spoke to and 

I'll get into the numbers of who I spoke to thus far. These are the kinds of 

organizations that I talk to I and I should say as an aside and this is relevant 

because of the technology. So I had planned to do these interviews before I left and 

I'm coming back to our earlier presentation where there was a braided up at the 

front. 93% of all conversant you know interactions are about nonverbal, 7% are 

about verbal. So I had planned to do these in person and what would have 

happened is I would have gone up and down the 401 corridor. Right because I 

would want to do these as day trips and interview people didn't happen. I ended up 

in Helsinki before these interviews started so I had to do that my phone. And a 

really interesting thing happened because that all of a sudden freed me up to all of 

Ontario where previously I would have restricted myself to the 401 corridor 

thinking. You know I need to be efficient at this and I had wonderful conversations 

and only in a certain few instances where the technology was bad. So in Finland 

you have a very hard time finding a landline anymore and this might be the Nokia 

effect but there really is not one to be seen. I have not seen a landline all year and 

so everyone's my I would have a bad cellphone connection and I would have end 

the conversation and call back and then be fine. And when the technology wasn't 

working then those phone conversations became difficult, but for the most part 

they were surprisingly easy and flowing and so much better than I could have ever 

expected. And I felt like I was able to even develop a rapport with those people and 

so that's just when we're talking about the technology. Technology did have an 

effect if it was bad but if it was working. I felt like I had us as accessible as an 

interview as I would have had an in-person and in fact opened myself up to many 
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more interesting conversations than I would have had otherwise. These people are 

also involved. Getting back to the to the topic. So there's a regional Innovation 

Centers those are centers that are really sort of had focused on high growth high 

innovation businesses. And then there's the rural the community features 

Development Corporation's and all these small business enterprises. There's lots of 

different names and there's a lot of different programs, so for you there's things like 

summer company the Canadian, youth business foundation for a different region to 

get the loans you have, the Northern Heritage Fund or Northern Ontario Heritage 

Fund corporation. And then you have it this program for AI recipients called the 

small self-entrepreneurs business program. Is that correct? Self-employment. Self-

employment program, this is why I have Allison here to help me; and it turns out 

that these programs offered influenced, the kind of activities within which the 

advisors engage. So I'll get back to that. So I've done a number of different 

interviews. This is the methodology slide and this is the only one that I have here 

in terms of the academic side of the presentation. But I've spoken to twelve 

different advisors from eight different centers as well as 14 different directors and 

managers. I'm also really trying to interview clients but to date I've only been able 

to interview one client and I'll get back to this. This has been a challenge.  

 

Доповідь 2. Тривалість звучання: 3 хвилини 15 секунд. 

https://www.youtube.com/watch?v1=4TВHvqiаu20 Востряков О. В. ДВНЗ 

«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна. Метрика ефективності 

стратегічного процесу на підприємстві: можливості побудови та бар‘єри  

впровадження. ІV Міжнародна науково-практична конференція 

―ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА‖» Секція №1. 

―Теорії та моделі підприємств‖. 

 

У теорії стратегічного управління стратегію прийнято розглядати як за 

суттю (змістом) та за процесом її утворення. За суттю стратегія трактується 

як філософія (або концепція) розвитку підприємства, що намагається вижити 

та бути успішним на ринку. Інший погляд на стратегію  виявляється через  

поняття «стратегічного процесу», що є своєрідним проявом стратегічного 

управління на підприємстві з урахуванням його специфіки (принципів 

поведінки на ринку, обраного напряму розвитку, прихильності до 

формалізації управлінських рішень тощо). Для сучасного підприємства 

першочергового значення набуває  не просто питання розробки та 

формулювання стратегії, а перш за все – проблема створення та запуску 

дієвого механізму реалізації стратегічних рішень. Вирішення цього завдання 

реалізується за допомогою стратегічного процесу — циклічного процесу 
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формулювання, розробки та реалізації стратегії підприємства, що 

характеризується спрямованістю на створення відмітних характеристик 

організації або підвищення рівня її компетентності в спільноті подібних 

суб‘єктів певної діяльності. Виходячи з наведеного логічно визнати, що 

стратегічний процес: 1) спрямований на реалізацію стратегічної ідеї (місії, 

візії, цілей і завдань) організації; 2) має своїх клієнтів (як зовнішніх – 

держава, споживачі, постачальники, інші підприємства і організації, так і 

внутрішніх – власники, менеджмент, працівники), для яких створюється 

певна цінність; 3) здійснюється у певній послідовності (стратегічний аналіз, 

стратегічний вибір та реалізація стратегії) та має циклічну природу внаслідок 

переглядуваності цілей розвитку та способів їх досягнення. Головна ідея 

концепції стратегічного процесу полягає у формуванні внутрішньофірмового 

механізму безперервного та динамічного процесу  виявлення, продукування, 

використання та оновлення джерел конкурентних переваг та відповідного 

уточнення стратегії, які дозволять: у короткостроковому періоді (до 3-х 

років) досягти підприємству заданих цільових показників  діяльності, у 

середньостроковій перспективі (від 3-х до 10-ти років) досягти стратегічних 

цілей підприємства, а у довгостроковій (понад 10 років) – забезпечити 

виживання підприємства. У контексті визначених завдань стратегічного 

процесу на підприємстві постає проблема розроблення системи відстеження 

та оцінювання ефективності такого процесу. Оригінальна ідея подібної 

системи запропоновано російським дослідником І. Гурковим, який у межах 

своєрідної метрики пропонує поєднувати процеси цілепокладання, 

стратегічної рефлексії та виконання стратегічних дій. На наше переконання 

концептуальну основу метрики стратегічного процесу на підприємстві може 

утворювати збалансована система показників (BSC), методологія якої 

розроблена Д. Нортоном і Р. Капланом. Вихідною ідеєю у розробці BSC є 

гіпотеза про взаємозалежність та взаємообумовленість стратегічних цілей, 

оціночних показників, їх цільових значень, а також стратегічних заходів та 

ініціатив підприємства. Переваги BSC проявляються у трьох аспектах: 1) 

балансі між фінансовими та нефінансовими показниками діяльності 

підприємства; 2) рівноваги між внутрішніми і зовнішніми аспектами 

організації, що узгоджуються через баланс інтересів акціонерів і клієнтів 

(зовнішні компоненти системи) та робітників і бізнес-процесів компанії 

(внутрішні компоненти системи), встановлення паритету у потребах всіх 

стейхолдерів; 3) паритету між показниками, які є відображенням минулих 

досягнень підприємства та показників, що віддзеркалюють його  стратегічні 

наміри. Показники, що характеризують вже отримані результати (дохід, 

задоволення клієнтів, ринкова позиція) виникають внаслідок встановлення 
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індикаторів, що характеризують якість внутрішніх процесів, рівню інновацій, 

навчання і розвитку персоналу. Кореляція між даними групами показників 

має відображатися у логіці причино-наслідкових зв‘язків між параметрами 

проекцій бізнес-процеси та розвиток організації та працівників та клієнтської 

і фінансової перспективи. 
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Додаток Вб 

Приклади фрагментів завдань для діагностики рівнів сформованості 

англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому 

синхронному перекладі (аудіоскрипт відеозапису доповіді на науковій 

конференції) 

 

Доповідь 1. Duration time 3 minutes.  

https://www.youtube.com/watch?v=4TCHvqiQu20  Oliver Hauser: Research 

Paper Competition Winner. 2018 Wharton People Analytics Conference.  

 

all right thank you very much 

00:11 

it's a pleasure to be here. Сan everybody 

00:13 

hear me? Now all the way to the back as well. 

00:15 

Good, alright, thank you. So this is the 

00:18 

moment I think that damn Pinkie said 

00:20 

that it's going to go up again. So you're 

00:21 

all hydrated and lots of caffeine so 

00:23 

hopefully you're ready for our research 

00:25 

presentation. Thank you very much also 

00:27 

for the award. It's an honor to be 

00:29 

selected for this. Our paper, this is in 

00:32 

collaboration with researchers at 

00:34 

Harvard University as well as our 

00:37 

collaborators in New Mexico and Deloitte 

00:40 

without whom this would really have not 

00:41 

have been possible. 

00:42 

So my I'm Oliver Houser. I'm a researcher 

https://www.youtube.com/watch?v=4TCHvqiQu20
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00:45 

at Harvard and I've worked both on 

00:47 

diversity inclusion in organizations as 

00:49 

well as unethical behavior. And today I'm 

00:51 

going to talk about combining data 

00:53 

science and these people analytics tools 

00:55 

with field experiments and causal 

00:58 

evidence to try and see what works to 

00:59 

reduce behavior in the field. 

01:02 

The traditional way we might think about 

01:05 

when you have problems that have 

01:06 

unethical behaviors associated with them 

01:08 

is that you call these people that come 

01:10 

to the rescue and run after people that 

01:12 

have done something wrong. And that's a 

01:14 

great approach but actually it's also 

01:15 

back to the question why are we waiting 

01:17 

this long, why are we waiting until 

01:19 

something bad has happened before we act 

01:21 

and try to get them to stop doing this. 

01:24 

Could we predict criminal or fraudulent 

01:27 

behavior in advance and do something 

01:28 

about then? Here's a little bit of a 

01:30 
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thought piece you think about. There's a 

01:33 

video so if we can. 

01:54 

So if you're not familiar with this 

01:56 

particular movie its Minority Report 

01:57 

with Tom Cruise where they have these 

02:00 

fancy nice computer screens as well as 

02:02 

the ability to look into the future and 

02:04 

predict who's likely to commit a crime 

02:06 

and arrest before they do so. Now 

02:09 

that's not actually the way we want to 

02:11 

go. We don't actually plan on doing this 

02:13 

particular thing. There's a few problems 

02:14 

with this approach in general and one of 

02:17 

the ways to be my Tom Cruise being one 

02:19 

of them. The other problems that we might 

02:21 

see is that it's maybe unethical. It's a 

02:24 

very a secret arrest somebody for a 

02:25 

future behavior that might not have 

02:26 

happened at all. Yet what about false 

02:29 

positives no matter how good on our 

02:31 

analytic strategies our algorithms. What 

02:33 

if we make even one mistake? Innocent 

02:35 

lives might be harmed. And finally 
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02:37 

there's very deterministic punishment if 

02:39 

something goes wrong. That person is 

02:41 

immediately arrested. So we don't think 

02:43 

this is the way to go besides the fancy 

02:44 

name Minority Report. I think our 

02:46 

approach is slightly better in that it 

02:49 

combines methods that you're all 

02:50 

familiar with - data science, and using and 

02:53 

combining that with insights from 

02:55 

behavioral science that we already know, 

02:56 

and then try to figure out what works. So 

02:59 

here's the approach we're taking in the first stage. 

  



227 

Додаток Г 

 

Зразок одного із комплексів вправ і завдань запропонованої 

авторської підсистеми вправ для формування в майбутніх перекладачів 

англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому 

перекладі 

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. 

Intestinal loop 

А. кишкова непрохідність 

Б. кишкова кровотеча 

В. кишкова петля 

Г. виразковий коліт 

 

Вправа 2. Мета: активізація знань, умінь і навичок термінологічної 

компетентності майбутніх перекладачів. Спосіб виконання: індивідуально. 

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

translation. 

Cutaneous 

А. шкірний 

Б. підшкірний 

В. пероральний 

Г. під‘язиковий  

 

Вправа 3. Мета: активізація знань, умінь і навичок термінологічної 

компетентності майбутніх перекладачів у контекстному середовищі. 

Спосіб виконання: в парах. Часове обмеження: присутнє.  
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Інструкція:  Work in pairs. Call one person A and the other person B. Each 

person will read out loud one of the texts below, either in this book or on a 

handout. Partner A will not look at the book or handouts. Partner B will read text 

#1 below and pause before every underlined term. Partner A will try to guess what 

that term might be. Partner B each time will say ―yes‖ and write a checkmark 

above that term (if guessed correctly by A or if a reasonable substitute was made) 

or say ―no‖ and write X above that term (if A did not guess correctly or suggest a 

reasonable substitute). After this exercise, Partner A will show Partner B the list 

showing what was guessed correctly or incorrectly.  

Shortness of breath — known medically as dyspnea — is often described as 

an intense tightening in the chest, air hunger, difficulty breathing, breathlessness or 

a feeling of suffocation. Very strenuous exercise, extreme temperatures, obesity 

and higher altitude all can cause shortness of breath in a healthy person. Most cases 

of shortness of breath are due to heart or lung conditions. Your heart and lungs are 

involved in transporting oxygen to your tissues and removing carbon dioxide, and 

problems with either of these processes affect your breathing. Shortness of breath 

that comes on suddenly (called acute) has a limited number of causes, including: 

anaphylaxis (a severe allergic reaction), asthma, heart attack, heart failure, 

pneumonia (and other pulmonary infections), pulmonary embolism (blood clot in 

an artery in the lung), etc.  

Вправа 4. Мета: активізація знань, умінь і навичок термінологічної 

компетентності майбутніх перекладачів у контекстному середовищі. 

Спосіб виконання: в парах. Часове обмеження: присутнє.  

Інструкція:  Work in pairs. Call one person A and the other person B. Each 

person will read out loud one of the texts below, either in this book or on a 

handout. Partner A will not look at the book or handouts. Partner B will read text 

#1 below and pause before every underlined term. Partner A will try to guess what 

that term might be. Partner B each time will say ―yes‖ and write a checkmark 

above that term (if guessed correctly by A or if a reasonable substitute was made) 

or say ―no‖ and write X above that term (if A did not guess correctly or suggest a 
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reasonable substitute). After this exercise, Partner A will show Partner B the list 

showing what was guessed correctly or incorrectly.  

A skin biopsy is one of the most important tools in the diagnosis and 

management of skin diseases. It  involves removing a small piece of skin for 

evaluation under the microscope by the pathologist. A skin biopsy is a simple 

procedure that provides valuable information to help confirm disorders including 

skin cancers, various skin lesions or rashes. This is usually performed in the 

medical practitioner‘s office under local anaesthesia.  The skin at the biopsy site is 

marked and cleaned. The local anaesthesic injection produces a transient stinging 

sensation. After the skin specimen is collected, the clinician may close the wound 

with a suture if needed and a dressing may be applied. There are 4 types of 

biopsies commonly used. These are shave, punch, incisional and excisional biopsy. 

Choosing the best form of biopsy technique requires knowledge of the level of 

lesion in the skin such as epidermis, dermis or subcutaneous tissue.  

 

Підгрупа вправ для активізації граматичних навичок і вмінь. 

Вправа 5. 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) The deal was largely welcomed by political leaders; Japan‘s Shinzo Abe hopes 

it will boost exports. 

2) Hillary Clinton made her opposition clear, saying it will do little to raise wages. 

3) She had been a firm supporter of Trans-Pacific Partnership as recently as 2013. 

4) 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. 

5) In a surprise announcement, Deutsche Bank said it expected to report a €6.2 

billion ($7 billion) loss for the third quarter as it books various writedowns and 

accounting charges. 
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6) 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. 

7) America said it was ―deeply disappointed‖ by the European Court of Justice‘s 

decision to overturn the 15-year-old ―Safe Harbour‖ agreement that governs the 

transfer of customer data between Europe and America. 

8) He has been CEO on an interim basis since June, when Dick Costolo resigned 

after the social networkposted another dismal set of quarterly earnings. 

9) If they do pair up it would mark a significant transition for Dell from hardware 

producer to IT provider.  

 

Вправа 6. 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. Until this week, the world had not seen a big multilateral trade pact for over 

20 years. 

2. But those who believe in free trade, and the benefits it brings, ought not to 

miss the bigger picture.  

3. The benefits of such steps are hard to quantify, especially as the fine print of 

the deal has not yet been released, but the most comprehensive assessment 

thus far reckons they could boost the GDP of its members by 1% by 2025.  

4. Andrew Bailey, who oversees financial stability for the Bank ofEngland, 

was selected by the government to head Britain‘s Financial Conduct 

Authority, which regulates banks‘ behaviour and integrity.  

5. China reportedly agreed to reduce tariffs on imports of American cars from 

40% to 15%, though it was unclear when that might happen. 

6. American exports of vehicles to China have fallen sharply since the 

imposition of retaliatory duties.  

7. Mario Draghi said it remained highly likely that the European Central Bank 

would decide at its next meeting to end its quantitative-easing programme, 

despite recent disappointing growth figures in the euro zone. 
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8. Donald Trump reiterated his threat to raise tariffs on Chinese goods to 25% 

from 10% unless progress is made on trade issues at his meeting with Xi 

Jinping at the g20 summit in Buenos Aires.  

9.  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 7. 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=sJCBM9ajA5s 

 

Вправа 8. 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=9E3a0H-Xc_g 

 

Підгрупа вправ для формування когнітивних стратегій (тренінг пам’яті). 

Вправа 9. Мета: розширення обсягу пам’яті. Інструкція: Повторіть низку 

чисел і дат: 

1) 15.02.1947, 357, 2940, 9472 

2) 566, 2416, 3055, 22.09.2010 

 

Вправа 10. Мета: розширення обсягу пам’яті. Інструкція: Повторіть низку 

чисел і дат: 

1) 11.03.2005, 245, 1738, 3988 

2) 192, 2843, 9021, 13.02.1967 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sJCBM9ajA5s
https://www.youtube.com/watch?v=9E3a0H-Xc_g
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Підгрупа вправ для формування локальних перекладацьких і 

комунікативних стратегій (тренінг перемикання з однієї мови на іншу; 

тренінг компресії та розгортання тексту).  

Вправа 11. Мета: формування стратегії перемикання з однієї мови на іншу. 

Інструкція: Повторіть номери телефонів почергово українською та 

англійською мовами і навпаки: 

1) 0674070987, 0509772314, 0682115649 

2) 0994762219, 0674547128, 0972770512 

 

Вправа 12. Мета: формування стратегії перемикання з однієї мови на іншу. 

Інструкція:  

а) Повторіть номери телефонів почергово українською та англійською 

мовами і навпаки: 

1) 0981249680, 0975692413, 0679584136 

2) 0502401915, 0972517003, 0681873563 

б) Відтворіть українською мовою: 

KL 345950 ST, NO 560124 WP 

в) Відтворіть українською мовою: 

QT 119340AO, MA 970584 LG 

г) Прослухайте українською та відтворіть англійською номери телефонів: 

1) 2374511, 3459612, 5442391, 2551296 

2) 0972559384, 0664538654 

д) Прослухайте українською та відтворіть англійською номери телефонів: 

1) 2441572, 2394741, 6672514, 2462215 

2) 0676725190, 0972661259 

е) Послухайте та перекладіть вирази на позначення цифрової інформації: 

1) дві треті, кожен шостий, 49%, чверть, 2 млрд євро, 95 доларів  

2) three-fourths, $35mln, 22%, one in ten, $345,000  

3) одна сьома, один з двадцяти, дві п‘яті, 93%, 75 млн фунтів стерлінгів  

є) Послухайте та перекладіть вирази на позначення цифрової інформації: 
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1) три восьмі, кожен п‘ятий, 51%, третина, 45 млрд євро,  23 долари 

2) two-fifths, $69mln, 13%, one in a million, $952,000   

3) три четверті, один з двохсот, одна десята, 34%, 19 млн доларів  

 

Вправа 13. Мета: формування стратегії перемикання з однієї мови на іншу 

та стратегії звуження діапазону вибору пари у словосполученні. Інструкція: 

Виконайте усний двосторонній переклад термінів. 

а) об‘єкт оподаткування; оборотний капітал; дочірнє підприємство; спільне 

підприємство;  

б) balance sheet; tangible assets; intangible assets; short-term liabilities; profit 

margin; gross income; net income; 

в) рентабельність; реструктуризація підприємства; статутний фонд; темп 

зростання;  

г) insolvent; to file for bankruptcy; to declare bankruptcy; secured creditor; 

bondholders;   

 

Підгрупа вправ для формування соціально-афективних 

перекладацьких стратегій (тренінг перемикання з однієї мови на іншу). 

Вправа 14. Мета: формування стратегії уникнення впливу чи 

подолання можливої міжмовної та міжкультурної інтерференції. 

Інструкція: Перекладіть почергово українською та англійською мовами. 

Запишіть слова-реалії та їх еквіваленти мовою перекладу у зошит.  

Text A 

Hillary Clinton will be the Democratic nominee; the man most likely to face 

her in November on the Republican ticket is Donald Trump. Those are the battle 

lines after the primaries on Super Tuesday. In many ways this is profoundly 

gloomy. Mr Trump has said ever more repellent things about immigrants, women 

and Muslims and declined to condemn white supremacists. But he changes his 

sales pitch as easily as his socks: in a speech after winning seven out of 11 states, 

he stopped snarling and tried to sound presidential. It would be unwise to 
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underestimate his ability to feign gravitas and transform himself into an apparent 

centrist.  

The only obstacle between Mr Trump and the Oval Office would be Mrs 

Clinton. The primaries have made clear that a large share of American voters are 

angry: angry with their own side‘s representatives, angry with their opponents and 

angry with the world. So far, that anger has been channelled into divisiveness. On 

the right, Mr Trump has exploited the discontent by insulting his way to the front 

ofthe pack, stirring up racial resentment as he goes, delighting crowds with a list of 

proposals that run from the unethical to the unworkable. On parts of the left, the 

rage is more polite but, particularly where it is aimed at Wall Street, no less deeply 

felt.  

Text B 

          21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. В останні 

дні листопада 2004-го та 2013-го років наші співвітчизники вийшли на два 

Майдани, які переросли, відповідно, у Помаранчеву Революцію та 

Революцію Гідності. Причини цих революцій були різними: Помаранчева 

почалася через масові фальсифікації в другому турі президентських виборів 

на користь Віктор Януковича, який змагався за крісло глави держави із 

Віктором Ющенком; а Євромайдан, який перетворився на Революцію 

Гідності, - після відмови президента Януковича обрати європейський вектор 

розвитку України. Люди виходили тоді на обидва майдани заради торжества 

справедливості, заради вибору світлого, демократичного, вільного 

майбутнього для своєї країни. 

 

Підгрупа вправ для формування глобальних перекладацьких стратегій.  

Вправа 15. 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.  
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Autoimmune cerebritis occurs with systemic lupus erythematosus (SLE). CNS 

involvement in SLE typically occurs within three years of diagnosis and may even 

precipitate full-blown SLE presentation. On CT, there is cerebral atrophy and 

possible focal infarcts or calcification as well as extensive, potentially reversible 

white matter changes. MRI is superior for demonstrating active lesions that appear 

as hyperintense whitematter spots on FLAIR imaging, with restricted diffusion and 

IV contrast enhancement. Differentiating old lesions from infectious cerebritis may 

be difficult as both are bright on T2-weighted imaging, and neither entity enhances 

with IV contrast administration. MR spectroscopy (MRS) and PET imaging can be 

utilized to further evaluate for suspected lupus cerebritis in difficult cases. MRS 

findings, though nonspecific, include a decreased N-acetyl aspartate peak and 

increased choline and lactate peaks. PET imaging demonstrates parieto-occipital 

hypometabolism, even in MR-negative cases.  

 

Вправа 16. 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.  

Neonatal ICUs. Outbreaks due to CA-MRSA have been reported from NICUs. In 

one outbreak nine neonates of low gestational age and birthweight had bacteremia 

due to CA-MRSA with an SCCmec type IV but no Panton–Valentine leukocidin 

(pvl) genes. In a second outbreak in an NICU due to CA-MRSA, the outbreak 

strain was USA300 and contained the pvl genes. Infections included skin and soft 

tissue abscesses, necrotizing pneumonia, and bacteremia. An outbreak has also 

been reported in a nursery for newborns and associated maternity units. The 

isolates from this outbreak were shown to have the type IV SCCmec and genes for 

Panton–Valentine leukocidin and staphylococcal enterotoxin K.  
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Вправа 17. Мета: формування стратегії ідентифікації перекладацьких 

проблем. Спосіб виконання: індивідуально. Часове обмеження: присутнє. 

Інструкція. Listen to (watch) a video fragment and note down the words or word 

combinations you are not sure of translation into your native language at the 

moment of being presented the video. Then translate the noted items. 

Відеофрагмент можна завантажити за таким посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCFkWDdmXG8 

 

Вправа 18. Мета: формування стратегії ідентифікації перекладацьких 

проблем. Спосіб виконання: індивідуально. Часове обмеження: присутнє. 

Інструкція. Listen to (watch) a video fragment and note down the words or word 

combinations you are not sure of translation into your native language at the 

moment of being presented the video. Then translate the noted items. 

Відеофрагмент можна завантажити за таким посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=wsbHS3VtCvM 

 

Вправа 19. Мета: формування стратегії пошуку і відбору оптимальних 

перекладацьких методів і прийомів з урахуванням лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів. Спосіб виконання: в парах. Часове 

обмеження: часткове.  

Інструкція. Together with your partner read the text and highlight the areas which 

you find difficult to interpret into Ukrainian. State the difficulties. Then discuss 

possible techniques and methods of translation as applied to each translation 

difficulty. Translate the text into Ukrainian. 

Anheuser-Busch InBev raised its offer again for SABMiller. Its third bid is worth 

£68 billion ($104 billion), but SAB again rejected AB InBev‘s advances describing 

itself as the ―crown jewel‖ in the beer industry and calling the latest bid 

―opportunistic‖. AB InBev wants a merger to tap into SAB‘s dominance in the 

fast-growing African market, among other things.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCFkWDdmXG8
https://www.youtube.com/watch?v=wsbHS3VtCvM
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Вправа 20. Мета: формування стратегії пошуку і відбору оптимальних 

перекладацьких методів і прийомів з урахуванням лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів. Спосіб виконання: в парах. Часове 

обмеження: часткове.  

Інструкція. Together with your partner read the text and highlight the areas which 

you find difficult to interpret into Ukrainian. State the difficulties. Then discuss 

possible techniques and methods of translation as applied to each translation 

difficulty. Translate the text into Ukrainian. 

Roughly 40 species of Anopheles mosquito, found all over the world, act as hosts 

for the types of malaria that affect humans. The parasites travel to the liver, where 

they multiply rapidly. They then infect red blood cells and continue to proliferate. 

Flu-like symptoms begin when the parasites break out of the blood cells, one to 

fourweeksafterthe bite. Other mosquitoes can then pickup the parasite when they 

bite an infected person and pass it on when they bite another one. Five types of 

malaria cause illness in humans. Plasmodium falciparum is responsible for the vast 

majority of deaths, having killed virtually all of the 528,000 people who died from 

malaria in sub-Saharan Africa in 2013. Plasmodium vivax is the most 

geographically widespread variety, responsible for most cases of malaria outside 

sub-Saharan Africa; it is less lethal than P. falciparum but can remain dormant in 

the liver and cause illness to recur when itemergesinto the blood; frequentrelapses 

weaken its victims, making them more susceptible to other diseases.  

 

Вправа 21. 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 it. Partner B: listen to the conference 

presentation and your partner‘s consecutive interpreting of the presentation. Note 
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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: 

https://www.ted.com/talks/bettina_warburg_how_the_blockchain_will_radically_tr

ansform_the_economy?language=en#t-355139 

 

Вправа 22. 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 it. 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: 

https://www.ted.com/talks/chris_mcknett_the_investment_logic_for_sustainability

?language=en 

 

Тренінг пам’яті 

Запам’ятовування ряду слів.  

Студентам пропонується перелік слів (починаючи від 3-4 і збільшуючи обсяг 

до 9-10 слів), які вони повинні відтворити у тій же послідовності, в якій вони 

були запропоновані. Кожен студент у тренінговій групі отримує свій набір 

слів. Ряди слів пропонуються почергово рідною та іноземною мовою. Слова 

можуть бути поєднані тематично, але дотримання принципу тематичної 

єдності поступово зменшується. Наступною модифікацією цієї вправи є 

завдання відтворити ряд слів, запропонований рідною мовою, вже 

іноземною, тобто відтворення з одночасним перекладом.  

https://www.ted.com/talks/bettina_warburg_how_the_blockchain_will_radically_transform_the_economy?language=en#t-355139
https://www.ted.com/talks/bettina_warburg_how_the_blockchain_will_radically_transform_the_economy?language=en#t-355139
https://www.ted.com/talks/chris_mcknett_the_investment_logic_for_sustainability?language=en
https://www.ted.com/talks/chris_mcknett_the_investment_logic_for_sustainability?language=en
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Вправа 23. Запам’ятовування ряду слів.  

1) Вухо, обличчя, підборіддя, ніс, чоло, вилиці, щоки, людина, мрія, світ; 

liver, kidney, lungs, bladder, ambulance, bronchitis, flu, indigestion, cough, 

hospital. 

2) Зелений, червоний, сірий, блакитний, білий, фарба, веселка, колір, 

сонце, день; car, plane, bus, train, rollerblades, street, traffic lights, 

transport, pedestrian, sport   

 

Вправа 24. Запам’ятовування ряду чисел. 

1) 15, 22, 46, 10, 97, 43, 515, 455, 990 

2) 64, 92, 13, 1/2 , 2/3, 297, 575, 199, 2005 

3) 58, 93, 12, 24, 81, 32, 358, 944, 124 

4) 47, 22, 18, 1/5, 3/4, 658, 245, 987, 1990 

 

Вправа 25. Запам’ятовування ряду топонімів. 

1) Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, Дністер, Дунай, Говерла, Городок 

2) Chicago, Ottawa, New York, Boston, Illinois, Virginia, Texas, Ohio, 

Niagara Falls 

3) Хорватія, Канада, США, Ірландія, Норвегія, Литва, Латвія, Пакистан, 

Румунія 

 

 Вправа 26. Запам’ятовування ряду імен. 

1) Марія, Василина, Петро, Максим, Оксана, Роксолана, Анна, Ольга, Віктор 

2) Jordan, John, Kelsey, Rick, Susan, Hugh, Sean, Matthew, Kelly 

3) Тарас Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко, Вільям Шекспір, Джек 

Лондон, Клод Моне, Пабло Пікассо, Дієго Марадона  

 

Вправа 27. Запам’ятовування ряду слів на позначення реалій (грошових 

одиниць, пам’яток культури тощо).   

1) Гривня, цент, злотий, копійка, євро, ліра, долар, форинт, франк 
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2) Christmas, Boxing Day, Halloween, Columbus Day, Thanksgiving, St 

Patrick‘s Day, Easter, Good Friday, Poppy Day  

3) Колізей, Статуя Свободи, піраміди Гізи, Ейфелева Вежа, Білий Дім, 

Софійський Собор, Стоунхендж, Тадж-Махал 

 

Вправа 28. «Снігова лавина»: передбачає запам’ятовування 

словосполучення, що щоразу збільшує кількість елементів у ньому. 

Варіантом цієї вправи може бути пропонування елементів у 

словосполученні, що починаються на одну і ту ж літеру. 

1) a beautiful purse  - a beautiful small purse – a beautiful small brand-new 

purse – a beautiful small brand-new pinkish purse - a beautiful small brand-

new pinkish leather purse - a beautiful small brand-new pinkish leather 

purse with initials 

2) a nice suitcase – a nice heavy suitcase – a nice heavy rectangular suitcase – a 

nice heavy rectangular black suitcase – a nice heavy rectangular black 

English suitcase - a nice heavy rectangular black English suitcase with 

retractable handles 

3) a lovely blouse – a lovely small blouse – a lovely small new blouse – a 

lovely small new navy blue blouse – a lovely small new navy blue floral 

blouse - a lovely small new navy blue floral cotton blouse  

 

Вправа 29. Запам’ятовування цілісного тексту.  

Cтудентам дається завдання максимально точно відтворити фрагмент 

тексту (починаючи від простих коротких речень і завершуючи текстом 

обсягом до 3-4 більших за обсягом речень) як рідною, так й іноземною 

мовою, з поступовим переходом до перекладу.  

1) Amazon wants to make India its second biggest market, after America. For 

the time being, though, with just 12% of the market, it lags behind the home-

grown successes, Flipkart (45%) and Snapdeal (26%). All three, as well as 

some smaller competitors, are spending at a blistering rate. As global 
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markets dip and Silicon Valley unicorns stumble, the international funding 

that makes this possible may dry up. 

2) India‘s small businesses have limited access  to loans; most of its consumers 

do not have credit cards, or for that matter credit. The e-commerce 

companies are investing in logistics, helping merchants borrow and giving 

consumers new tools to pay for goods. Amit Agarwal, who runs Amazon.in, 

holds out the hope that ―We could actually be a catalyst to transform India: 

how India buys, how India sells, and even transform lives.‖ 

3) Alibaba is now building service centres in remote areas where shoppers can 

order, pick up and sell goods, as well as pay their bills. It is a further step in 

its attempts not merely to benefit from the growth in Chinese consumption, 

but to shape and accelerate it. The degree to which it has succeeded suggests 

that the earlier an e-commerce company arrives in a country‘s development, 

the wider its role might be.  

 

Вправа 30. Вибір інформації певного тематичного змісту з усього 

прослуханого тексту і її відтворення (спершу рідною, тоді іноземною 

мовою, і далі із залученням перекладу; останній варіант можна долучити 

до тренінгу перемикання з однієї мови на іншу). 

1) Відеофрагмент можна завантажити за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=XioBVGNExpk 

2) Відеофрагмент можна завантажити за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=p7HKvqRI_Bo 

 

Вправа 31. Тренування уваги перекладача. Цю вправу можна 

використовувати як певну перерву у процесі усного перекладу, 

запропонувавши студентам записати слова, які вони часто зустрічають у 

повсякденному житті (слова у рекламі, власні назви, назви брендів, сорти 

вина тощо). Наприклад: Mercedes, Danone, Vermouth, Cartier, Huawei, 

Levi’s, Givenchy, Hermes, Stella Artois, Saucony, IKEA та ін.   

https://www.youtube.com/watch?v=XioBVGNExpk
https://www.youtube.com/watch?v=p7HKvqRI_Bo
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Вправа 32. Відтворення частини втраченого тексту і його переклад. 

Завдання: Доповніть речення наступним словом з використанням здогадки 

і перекладіть подані частини речень.  

 Сповільнення економічної активності почалось… 

 В 2019 р. зростання ВВП зменшилось…  

 При цьому промислове виробництво скоротилось…  

 Окремі галузі (в тому числі виробництва-експортери) заявили про… 

 Водночас, зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг за 

підсумками цього року… 

 Варто зазначити, що найбільшою мірою на обсяги імпорту 

вплинуло… 

 На відміну від імпорту, обсяги експорту послуг в цілому… 

 Despite the influx of investment, the region still… 

 Firms are keeping daily business moving by… 

 The modern company has morphed into …  

 The change of financial accounting that he recommends would create … 

 Many state firms are enjoying good results, partly owing to… 

 Firms are encouraged to… 

 Seen in this light, the cuts look…    

 

Вправа 33. Відтворення частини втраченого тексту і його переклад. 

Завдання: Доповніть речення наступним словом з використанням здогадки 

і перекладіть подані частини речень.  

 Очевидно, що на міжнародну торгівлю негативно вплинуло… 

 Поточний обвал світових цін на нафту обумовлений… 

 У підсумку склалися умови для безпрецедентного падіння… 

  Подальші економічні труднощі для компанії… 

 Конкурентноздатними можуть бути лише ті компанії, які… 
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 Всі багатомільйонні накопичення практично в повному обсязі пішли 

на…  

 Підписання угоди відкриє…  

 Manufacturing activity in China… 

 After years of doing business online… 

 Starting a business can be… 

 Some moves have been made towards… 

 Investors have concluded that… 

 There are plenty of reasons to be sceptical about… 

 The bank is selling assets in part to… 

 

Тренінг перемикання з однієї мови на іншу 

Вправа 34.  Мета: формування і розвиток стратегії перемикання на різні 

типи кодування інформації. Студентам пропонується відтворення (спершу 

однією мовою, пізніше із застосування мови перекладу) тексту, в якому 

поєднується словесна й числова інформація. 

a) In America, retirement savings grew from $368 billion in 1974 to more than $22 

trillion by 2014—a fivefold increase in assets relative to income.  

b) The budget assumes an oil price of $50 a barrel and a corresponding deficit of 

3% of GDP in 2016. Now the oil price has crashed to $30, the deficit could reach 

7% of GDP.  

c) In December the ECB extended quantitative easing by six months until March 

2017, raising the programme‘s total size from €1.14 trillion to €1.5 trillion (14% of 

euro-zone GDP). It also cut interest rates, which first fell below zero in 2014, 

deeper into negative territory. The deposit rate was lowered from -0.2% to -0.3%.  

 

Вправа 35. Мета: формування і розвиток стратегії перемикання на різні 

типи кодування інформації. Студентам пропонується відтворення (спершу 

однією мовою, пізніше із застосування мови перекладу) тексту, в якому 

поєднується словесна й числова інформація. 



244 

Income per person, which in 2014 was $1,570, could be twice that by 2025. Two-

thirds of Indians are younger than 35, and their phones give a huge number of them 

access to the internet. In December 2014 smartphones accounted for one in five 

Indian mobiles, according to Goldman Sachs. Just six months later, they accounted 

for one in four. Morgan Stanley expects internet penetration to rise from 32% in 

2015 to 59% in 2020. By 2030, India is projected to be a one-billion-person digital 

market.  

 

Вправа 36. Мета: тренування пам‘яті і формування стратегії перемикання з 

однієї мови на іншу та перемикання на різні типи кодування інформації. 

Завдання: Відтворіть речення рідною мовою. Перекладіть останнє речення. 

А. Станом на сьогодні, в 62 аптеках міста наявні залишки вакцин проти 

грипу H1N1 та H3N2. 

Б. Станом на сьогодні, в 62 аптеках міста наявні залишки вакцин проти грипу 

H1N1 та H3N2, вартість яких коливається від 350 до 745 грн.  

В. Станом на сьогодні, в 62 аптеках міста наявні залишки вакцин проти грипу 

H1N1 та H3N2, вартість яких коливається від 350 до 745 грн, проте через 2 

тижні має бути поставлено ще 13500 доз. 

Г. Станом на сьогодні, в 62 аптеках міста наявні залишки вакцин проти грипу 

H1N1 та H3N2, вартість яких коливається від 350 до 745 грн, проте через 2 

тижні має бути поставлено ще 13500 доз трьох та чотирьохвалентних вакцин. 

Д. Станом на сьогодні, в 62 аптеках міста наявні залишки вакцин проти грипу 

H1N1 та H3N2, вартість яких коливається від 350 до 745 грн, проте через 2 

тижні має бути поставлено ще 13500 доз трьох та чотирьохвалентних вакцин, 

а саме 8200 доз вакцини «Інфлувак», 3000 доз «Ваксігрип Тетра» та 2300 доз 

«ДжіСі Флю».  

 

Вправа 37. Мета: формування стратегії ймовірного прогнозування та 

стратегії звуження діапазону вибору пари у словосполученні. Завдання: 

перекладіть подані словосполучення українською мовою. 
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1) Food for thought, to clear the air, to keep one‘s head above water, to break 

the ice, to drive a hard bargain, to take somebody/something by storm, to 

rain on someone‘s parade, to beat a dead horse, to blow the whistle on 

somebody/something, to get one‘s ducks in a row 

2) To go the extra mile, pie in the sky, a blessing in disguise, as tough as old 

boots, to drop the ball, to cry over spilt milk, to play ball, to go down the 

drain, to put all one‘s eggs in one basket, to put the cart before the horse   

 

Вправа 38. Мета: тренування пам’яті і формування стратегії перемикання з 

однієї мови на іншу та стратегії звуження діапазону вибору пари у 

словосполученні. Завдання: перекладіть подані вирази англійською чи 

українською мовами у заданому порядку:   

А) Виписування рахунку – trade surplus – асортимент товарів – articles of 

consumption – бюджет торговельних витрат – resource allocation – змінні 

витрати – retailing charges – виторг від реалізації продукції – individual 

commodity flows  

Б) Державні витрати – payment clause – змінні витрати – payable at sight – 

виявлення незадоволених потреб – onset of the recession – знецінення грошей 

– price fixing – зниження цін – commercial bill 

 

Вправа 39. Мета: тренування пам’яті і формування стратегії звуження 

діапазону вибору пари у словосполученні. Завдання: перекладіть подані 

вирази українською мовою у заданому порядку:  

A) To make an arrangement, to make a statement, to make up one‘s mind, to 

make the most of something, to bend the rules, to stack the cards, quick and 

dirty, in the nick of time 

B) To come to a conclusion, to come to terms, to come to light, to come in 

white/blue/green, to come under attack, to say one‘s piece,  to come into 

view, to come to a standstill 
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Треніг темпу мовлення 

Вправа 40. Мета: формування стратегії продукування тексту перекладу зі 

збереженням темпу мовлення автора тексту оригіналу. Завдання: 

перекладіть послідовно/синхронно текст українською мовою із часовим 

обмеженням у 50 секунд.  

The International Monetary Fund said the global economy is set to suffer the worst 

financial crisis since the Great Depression this year as governments worldwide 

deal with the coronavirus pandemic. The Washington-based IMF is the latest 

financial organization placing expectations that the global economy will contract, 

predicting a 3 percent shrink in 2020. This prediction stands in stark contrast to its 

January forecast there would be a 3.3 percent global gross domestic product (GDP) 

expansion by the end of this year.  

Вправа 41. Мета: формування стратегії продукування тексту перекладу зі 

збереженням темпу мовлення автора тексту оригіналу. Завдання: 

перекладіть послідовно/синхронно текст українською мовою із часовим 

обмеженням у 40 секунд.  

"While the economy is shut down, policymakers will need to ensure that people are 

able to meet their needs and that businesses can pick up once the acute phases of 

the pandemic pass," the IMF report said. "This requires substantial targeted fiscal, 

monetary and financial measures to maintain the economic ties between workers 

and firms and lenders and borrowers, keeping intact the economic and financial 

infrastructure of society." 
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Додаток Д 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

I. Статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН України: 

 

Морська, Л., & Сабат, Н. (2019). Дидактичний потенціал тренінгу у 

формуванні англомовної стратегічної компетентності майбутніх 

перекладачів. Вісник Національного авіаційного університету. Серія 

Педагогіка. Психологія, 1(14), сс. 71–78. 

Сабат, Н. (2019). Стратегічний компонент професійної компетентності 

перекладача. Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Педагогіка і психологія, 

(58), сс. 141–146.  

Сабат, Н. О., & Сулим, В. Т. (2019). Формування лінгвокраїнознавчої 

компетентності майбутніх перекладачів з урахуванням полінаціонального 

характеру поширення англійської мови. Педагогічний альманах, (41), 

сс.  226–231.  

Morska, L. I., & Sabat, N. O. (2018). The role of psycholinguistic segment 

in the organization of the educational process of future translators. Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. 

Гнатюка. Серія Педагогіка, (3), сс. 140–146. 

Sabat, N. (2019). Linguodidactic model of the process of formation of 

Anglophone strategic competence of future interpreters. Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені В. 

Гнатюка. Серія: Педагогіка, (1), сс. 68–75. 

 

II. Статті в іноземних виданнях: 

Sabat, N. (2020). System of exercises for Anglophone strategic competence 

formation in future interpreters. Intellectual Archive, 9 (4), pp. 116–121.  
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III. Тези науково-практичних конференцій: 

Сабат, Н.О. (2019a). Зміст навчання майбутніх перекладачів у 

формуванні англомовної стратегічної компетентності. Актуальні проблеми 

філології та методики викладання іноземних мов у сучасному 

мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукраїнської науково-

теоретичної конференції (сс. 109–110). Вінниця.   

Сабат, Н.О. (2019b). Критерії відбору аудіовізуального навчального 
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