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Перелік умовних скорочень 

АД – академічний дискурс  

АР – аудиторна робота  

АМ – англійська мова 

ВНЗ – вищий навчальний заклад 

ІМ – іноземна мова 

МД – мовленнєва діяльність 

МКР – модульна контрольна робота  

МО – мова оригіналу (вихідна мова) 

МП – мова перекладу (цільова мова) 

ОПП – освітньо-професійна програма  

ОКХ – освітньо-кваліфікаційні характеристики   

ПП – письмовий переклад  

ПР – позааудиторна робота  

ППАМ – письмовий переклад на англійську мову 

ППІМ – письмовий переклад на іноземну мову 

ППРМ – письмовий переклад на рідну мову 

РМ – рідна мова 

ТК – текстотвірна компетентність  

ТМ – текстовий матеріал 

ТО – текст оригіналу (вихідний текст) 

ТП –  текст перекладу (цільовий текст) 

УМ – українська мова 

УП – усний переклад 

ФКП – фахова компетентність перекладача 

SL – source language (мова оригіналу) 

ST – source text (текст оригіналу) 

TL – target language (мова перекладу) 

TT – target text (текст перекладу) 
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ВСТУП 

Дисертація присвячена дослідженню проблеми формування у магістрів-

майбутніх перекладачів текстотвірної компетентності у письмовому перекладі з 

української мови (УМ) на англійську (АМ) як складової фахової  компетентності 

студентів за спеціальністю 8.030507 "Переклад" напряму підготовки 0305 

"Філологія". Робота виконана з позицій когнітивної теорії перекладу та 

текстового/дискурсивного підходу до навчання письмового перекладу (ПП). 

Входження України до міжнародної освітньої та наукової спільноти, а 

також специфіка сучасної перекладацької діяльності, що відзначається, зокрема, 

збільшенням попиту на письмовий переклад з рідної мови на іноземну, зумовили 

необхідність переосмислення методологічних засад фахової підготовки 

перекладача у відповідності з новими вимогами сьогодення.  

Проведене нами анкетування представників восьми перекладацьких 

агенцій м. Києва підтвердило значне зростання потреб у письмовому перекладі 

на іноземну мову (ППІМ) в останні п’ять років. При цьому переважна більшість 

замовлень виконується носіями мови оригіналу (МО) без подальшого 

редагування носієм мови перекладу (МП) (Див Додаток А1). Подібні дані 

отримані й зарубіжними дослідниками: анкетування професійних перекладачів 

Іспанії, Німеччині та Хорватії показало, що понад 65% опитуваних регулярно 

здійснювали письмові переклади з рідної мови (РМ) на іноземну (ІМ) [220, с. 46; 

224, с. 117–118; 263].  

Загальна тенденція до підвищення соціального попиту на ППІМ та 

необхідність у підготовці компетентних фахівців, здатних задовольнити суспільні 

потреби в ППІМ зумовили той факт, що останнє десятиліття в зарубіжних 

перекладознавчих та методичних студіях позначилося тенденцією до перегляду 

позицій щодо доцільності навчання ППІМ [199; 244; 266, с. 37].  

На сучасному етапі розвитку лінгводидактики перекладу навчання ППІМ  

залишається прерогативою зарубіжних досліджень та одним із найбільш 

суперечливих і недосліджених аспектів як перекладознавства, так і методики 

навчання перекладу. Основна суперечність полягає в розбіжності між реальністю 
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перекладацької професії, що засвідчує поширену практику ППІМ, та теорією 

перекладу, що концептуально відкидає таку практику.  

Позиція, яка переважає серед теоретиків перекладу та підтримується 

більшістю міжнародних перекладацьких асоціацій [173; 191; 192], грунтується на 

поглядах щодо вищого ступеня компетентності перекладача у РМ, що 

автоматично збільшує вірогідність створення не лише адекватного, а й 

автентичного тексту перекладу (ТП) [226; 284; 254]. Однак, прихильники 

протилежної  думки стверджують, що при письмовому перекладі з ІМ на РМ 

труднощі рецептивного характеру можуть проявлятися не в меншій мірі, аніж 

труднощі продуктивного характеру.  

Варто зазначити, що вітчизняна теорія перекладу, на відміну від 

західноєвропейської, завжди була менш категоричною щодо напрямку 

перекладу й на практиці переважно стояла на позиціях навчання ПП у двох 

напрямках. Ця позиція, однак, не відстоювалась  теоретично, у зв’язку з чим 

зазнала критики з боку західних перекладознавців [184, с. 139].  

Вибірковий аналіз навчальних планів дванадцяти українських ВНЗ, які 

пропонують магістерські програми для майбутніх перекладачів, показав, що всі 

вони декларують необхідність формування у студентів компетентності в ППІМ 

та розвиток умінь текстотворення в цьому виді перекладу. Виявлені в 

навчальних планах відмінності полягали в різних способах організації процесу 

навчання ППІМ: у межах окремого курсу (у трьох ВНЗ) або в межах курсу ПП в 

обох напрямках (дев'ять ВНЗ). При цьому за мету ставиться розвиток умінь ПП 

текстів різних жанрів. 

Зауважимо, що згадане вище анкетування представників перекладацьких 

агенцій м.Києва засвідчило брак зазначених умінь у перекладачів з досвідом 

роботи до трьох років. Зазначалося, що серед основних недоліків фахової 

підготовки молодих спеціалістів є низький рівень екстралінгвістичних знань та 

переважне орієнтування на переклад одного жанрового різновиду текстів – статті 

суспільно-політичної тематики. Потреба ж у ППІМ, за твердженнями 
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респондентів, поширюється на різножанрові тексти особистісного, ділового,  

наукового та технічного дискурсів (Див. Додаток А1). 

Таким чином, суперечність між реальною практикою та теорією 

перекладу на чільне місце висуває завдання максимального наближення 

навчального процесу майбутніх філологів до реальних вимог професійної 

діяльності перекладача [9; 214]. Основним завданням у цьому контексті, як 

відзначається в проекті "Європейський магістр перекладу", є підготовка 

конкурентоздатного фахівця, що володіє компетентністю в письмовому 

перекладі на РМ та дві ІМ, у тому числі текстотвірною компетентністю (ТК) 

як її складовою [193, с. 6].  

Вагомість останньої випливає з розуміння ПП як евристичного  

текстотворення засобами МП та власне мети навчання ПП – створення 

цілісного й зв’язного тексту перекладу (ТП). Практична необхідність 

формування ТК у процесі навчання ПП зумовлюється  функціонально-

стильовою складністю та варіативністю текстів на ПП, що вимагає знань 

типологічних характеристик різножанрових текстів у двох мовах та умінь 

відтворювати їх у перекладі.  

Аналіз зарубіжних та вітчизняних праць з теорії та лінгводидактики  

перекладу засвідчив відсутність спеціальних теоретичних чи емпіричних 

досліджень із проблеми визначення змісту та формування ТК у ППІМ. Проте, 

опосередковано, зазначена компетентність розглядається в дослідженнях 

окремих моделей фахової компетентності перекладача (ФКП) та працях, що 

зосереджуються на проблемах навчання ППІМ. Отже, ці дослідження взято за 

основу у процесі теоретичного обгрунтування методики формування ТК у 

ППАМ.  

Вперше теоретичне обґрунтування доцільності навчання ППІМ 

запропонував С. Кемпбелл (S. Campbell), навівши переконливі аргументи на 

користь навчання ПП за таким напрямком [181]. У супутніх висновках до 

проведеного ним дослідження моделі компетентності у ППІМ автор указав на 

залежність рівня сформованості зазначеної компетентності від рівня 
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сформованості умінь текстотворення [180], що спонукало нас продовжити 

науковий пошук у цьому напряму. 

  У низці робіт, що з’явилися після фундаментальної праці зазначеного 

автора, висвітлюються окремі аспекти методики навчання ППІМ, а саме: цілі 

навчання, підходи до його організації (D. Gile, 2009; N. Pavlovic, 2007; C. Rico 

Pérez, 2010; M. Snell-Hornby, 1992; 2000), особливості відбору текстів (D. Kelly, 

2005; D. Stewart, 2012), визначення змісту та структури компетентності  у 

ППІМ (D. Kiraly, 1995; 2000; R. Mackenzie, 2000), вимоги до викладача (D. 

Kelly, 2000a;  D. Stewart, 2008),  роль підручника у процесі навчання (D. Kelly, 

2005; D. Stewart, 2011). Поза увагою науковців, однак, залишаються проблеми 

створення ефективної моделі організації процесу навчання ППІМ, розроблення 

з цією метою підсиcтеми завдань/ вправ, а також шляхи формування  зазначеної 

компетентності та її складових, зокрема ТК.  

Зауважимо при цьому, що письмовий переклад на англійську мову 

(ППАМ) як іноземну розглядається авторами як окремий випадок через  

особливу позицію АМ як lingua franca [190, с. 71; 282, с. 37-40]. Це означає, що 

багато продуктів ППАМ спрямовані на інтернаціональну аудиторію, тож 

мовленнєва компетентність перекладача в цьому випадку не обов’язково має 

бути на рівні носія мови [244, с. 292-293]. Поширеною є також думка про 

недоцільність сьогодні ветувати ППАМ за наявності сучасних технічних 

засобів та доступних і якісних англійськомовних довідкових, лексикографічних 

та перекладацьких ресурсів, особливо у випадку технічного чи наукового 

перекладу [284, с. 62].  

Аргументом проти ППАМ традиційно було питання якості перекладу, 

зокрема його автентичності (природності мовленнєвого оформлення). Однак, на 

думку Д. Жіля, представники інших,  зазвичай менш розповсюджених 

лінгвокультур, докладають більше зусиль та набувають кращої мовленнєвої 

компетентності в ІМ, ніж представники АМ. До того ж, англійськомовні  

перекладацькі ресурси завжди відзначалися високою якістю та ефективністю 

[197, с. 29]. 
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До переосмислення традиційних поглядів на ППІМ спонукало також нове 

потрактовування поняття РМ, яку розглядають в сучасному полікультурному та 

багатомовному суспільстві як ідеологічний конструкт. А зв’язок РМ із 

особистістю-носієм вважають швидше емоційним, етичним та соціальним 

[267, с. 13]. Не завжди РМ є хронологічно першою і краще засвоєною мовою 

етнічним представником лінгвокультури, а тому не цілком істинним видається 

твердження про вищий рівень мовної чи мовленнєвої компетентності індивіда в 

РМ у полікультурному суспільстві [264, с. 109].  

У процесі соціалізації мовна особистість змінюється, активізуючи в 

певний період ту чи іншу мову або навіть окрему складову мовленнєвої 

компетентності [267, с. 5-20]. Звідси мовленнєва компетентність є явищем 

динамічним і асиметричним, а тому навіть у природного білінгва різні складові 

цієї компетентності у двох мовах можуть бути нерівномірно сформованими.    

Прийняті нами положення наведених вище зарубіжних лінгводидактів 

перекладу склали теоретичну основу нашого дослідження й були враховані у 

процесі створення методики формування ТК у ППАМ. Здійснений нами аналіз 

вітчизняної методичної та перекладознавчої літератури не виявив теоретичних 

праць, які б порушували питання навчання ППІМ, хоча про певне пожвавлення 

інтересу до проблеми на практичному рівні в країнах пострадянського 

простору свідчить поява відповідних підручників з ППАМ [23; 71; 134]. 

 Недослідженість навчання ППІМ у вітчизняній перекладацькій 

лінгводидактиці пояснюється й тим, що в Україні вона знаходиться на етапі 

зародження, про що свідчать поодинокі наукові розвідки з методики навчання 

перекладу [156; 157, c. 28]. Така ситуація знаходить відображення і в 

підручниках, в основу створення більшості з яких покладені лінгвістичні, а не 

методичні засади [29; 83; 91; 255].  

Проте, активізація наукової думки, що останніми роками спостерігається 

в методиці навчання перекладу в Україні та країнах пострадянського простору, 

дала змогу виявити вагомий доробок праць, критичний аналіз яких уможливив 

формулювання теоретичних положень нашої дисертаційної роботи. У цих 
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дослідженнях обґрунтовується методична система навчання перекладу як 

спеціальності (І. С. Алєксєєва, 2000; Є. В. Беседіна, 2010; Л. К. Латишев, 2001; 

О. В. Мартинюк, 2010; Л. М. Черноватий, 2013), розглядаються підходи до 

визначення компонентів змісту навчання та формування ФКП чи окремих 

компетентностей (Н. М. Губіна, 2004; Я. Б. Ємельянова, 2010; Т. В. Попова, 

2009; О. Р. Поршнєва, 2002; О. І. Чередниченко, 2007), дискутуються принципи 

створення моделі організації процесу навчання (Н. М. Гавріленко, 2004; 

Е. Ю. Новікова, С. Р. Хайрова, 2007). 

Особливу увагу науковців привертають психологічні особливості 

перекладацької діяльності (Т. С. Сєрова, 2001), класифікація перекладацьких 

помилок та вироблення критеріїв оцінювання перекладу (В. Я. Желясков, 2010; 

С. С. Теньковський, 2001; А. Б. Шевнін, 2005), навчання та оцінювання усного 

перекладу (О. В. Алікіна, 2011; Т. В. Ганічева, 2007; О. Р. Світлична, 2015), 

навчання ПП (О. Є. Аксьонова, 2006; І. І. Данілова, 2004; С. В. Євтєєв, 2003; 

С. О. Королькова, 2006; Т. Є Некряч, 2002; Т. Д. Пасічник, 2011), методика 

відбору текстів для навчання галузевого ПП (І. В. Зайкова, 2009), використання 

корпусів текстів у ПП (Є. П. Сосніна; М. Міхайлов, 2003).  

Таким чином, аналіз теоретичних праць, емпіричних зарубіжних 

досліджень процесу ПП, нормативних освітніх документів, тривалі 

спостереження авторки дисертації за процесом навчання ПП студентів, що 

здобували різні спеціальності, а також власний багаторічний досвід 

перекладацької діяльності у ППАМ доводять необхідність теоретичного 

обґрунтування практики, що стала, з одного боку, реалією професійної та 

навчальної діяльності, а з іншого – предметом гострої критики лінгводидактів 

та перекладознавців.  

Отже, потреба в компетентних фахівцях, здатних здійснювати ППАМ, 

необхідність розвитку умінь текстотворення в цьому виді перекладу, нагальна 

потреба у створенні конкретної методики формування у майбутніх філологів 

ТК у ППАМ, а також відсутність спеціальних досліджень із цього питання 

визначає актуальність цієї дисертації. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Вибір 

напряму дослідження безпосередньо пов’язаний із науково-дослідною темою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка "Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність " (номер 

державної реєстрації 11БФ044-01). Тему дисертації затверджено Вченою Радою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 3 від 18 жовтня 2010 року) і Радою з координації 

наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол 

№ 6 від 17 червня 2014 року). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, практично розробити та 

експериментально перевірити методику формування у студентів магістратури 

спеціальності "Переклад" ТК у ППАМ.  

Мета дослідження обумовила необхідність вирішення таких основних 

завдань: 

1. На основі обгрунтування методичної доцільності навчання ППАМ 

розкрити сутність поняття "текстотвірна компетентність" у ППАМ, з'ясувати 

компонентний склад, а також психологічні, лінгвістичні та методичні 

передумови її формування. 

2. Дослідити дискурсивні особливості текстів академічного дискурсу та 

визначити принципи відбору навчального матеріалу для формування ТК у 

ППАМ.   

3. Обгрунтувати й розробити підсистему завдань і вправ та відповідну 

модель організації процесу навчання для формування ТК у ППАМ.   

4. Розробити методику й інструментарій оцінювання рівня сформованості 

ТК у ППАМ.  

5. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики 

формування ТК у ППАМ і сформулювати методичні рекомендації щодо 

впровадження запропонованої методики в навчальний процес.  

          Об'єктом дослідження є процес навчання ППАМ студентів магістратури   

спеціальності "Переклад", що вивчають АМ як першу іноземну.  
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Предметом дослідження виступає методика формування у студентів-

перекладачів першого курсу магістратури ТК у ППАМ (на матеріалі 

різножанрових текстів академічного дискурсу).  

Для вирішення завдань дисертації використано такі методи дослідження: 

теоретичні: критичний аналіз наукової літератури з теорії та лінгводидактики 

перекладу, психолінгвістики та теорії дискурсу для визначення лінгвістичних, 

психолінгвістичних і методичних передумов навчання ППАМ; узагальнення 

існуючого методичного досвіду навчання ПП та ППІМ; емпіричні: опитування 

викладачів перекладу мовних ВНЗ для визначення проблем навчання ППАМ; 

спостереження за навчальним процесом, що фіксувалися авторкою дисертації 

протягом трьох років під час викладання курсу ПП для студентів різних 

спеціальностей; метод експертних оцінок; моделювання: розроблення моделі 

організації навчального процесу для формування ТК у ППАМ; природний 

методичний експеримент: встановлення ефективності запропонованої 

методики; статистичні: перевірка вірогідності результатів 

експериментального навчання, їх кількісної та якісної характеристики.  

База дослідження: Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Експериментальною роботою на різних 

етапах дослідження було охоплено 242 студенти магістратури, спеціальності:    

"Переклад", "Мова та література".  

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Формування ТК у ППАМ як складової ФКП забезпечує глибше 

розуміння  особливостей текстотворення в МП та сприяє вдосконаленню умінь 

відтворення в ПП змісту та дискурсивних характеристик текстів різних жанрів.  

2. Набуття ТК у ППАМ відбувається у процесі засвоєння алгоритму 

перекладацьких операцій, націлених на розвиток умінь вибору стратегії 

створення ТП певного жанру. В основу визначення цього алгоритму покладено 

дискурсивні характеристики спеціально відібраного текстового матеріалу. 
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3. Зменшенню когнітивного дисонансу у процесі формування ТК у 

ППАМ сприяє застосування підходу односторонності в організації навчання 

ППАМ.  

4. Досягнення мети навчання у процесі формування ТК у ППАМ 

забезпечується спеціально розробленою підсистемою завдань та вправ. 

Ефективність навчання підвищується, якщо на його середньому етапі 

збільшити частку вправ на розвиток навичок та вмінь стилістичного 

перефразування.  

5. Для вдосконалення умінь текстотворення та підвищення автентичності 

ТП необхідно приділяти увагу розвитку умінь вивчаючого читання АМ,  

використанню студентами одномовних словників МП та аналогічних текстів як 

мовленнєвих опор. 

6.  Процедура оцінювання рівня сформованості ТК у ППАМ зорієнтована 

насамперед на оцінювання успішності вирішення студентами проблем 

перекладацького текстотворення і спирається на розроблені інструменти 

оцінювання кожної складової ТК у ППАМ.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вперше 

обґрунтовано й розроблено методику формування у магістрів-майбутніх 

перекладачів ТК у ППАМ. На основі узагальнення дискурсивних характеристик 

різножанрових текстів АД запропоновано алгоритм перекладацьких дій для 

адекватного відтворення зазначених характеристик у ППАМ. Розроблено 

підсистему завдань/вправ та інструменти оцінювання рівня сформованості ТК. 

Запропоновано модель організації навчання ППАМ, що є інноваційною. У 

роботі вдосконалено процедуру оцінювання рівня сформованості 

компетентності в ППАМ, а також подальшого розвитку набула проблема 

навчання письмового перекладу на іноземну мову. 

Практичне значення одержаних результатів: розроблено методику 

формування ТК у ППАМ у межах дисциплін "Практика перекладу"/ "Техніка 

перекладу" для мовних ВНЗ; створено підсистему завдань та вправ, що може 

бути використана при написанні навчальних посібників з ПП, а розроблена 



 14 

процедура оцінювання – у процесі навчання ПП; укладено експериментальний 

методичний посібник "Translate academically" для навчання ППАМ текстів 

академічного дискурсу, розроблено курс лекцій та практичних занять з теорії та 

практики ППАМ для студентів магістратури, спеціальність "Мова та література 

(східна)".   

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний 

процес Інституту Філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (акт про впровадження № 044/754-26 від 29.04.2015 р.), 

Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира 

Винниченка (акт про впровадження № 68-н від 30.03.2015 р.), Житомирського 

державного  університету імені Івана Франка (акт про впровадження № 315 від 

16.06.2015) та у процес перепідготовки професійних перекладачів у   

Київському лінгвістичному центрі "Україна-Європа" (акт про впровадження 

№ 012 від 02.04.2015 р.). 

Вірогідність результатів дослідження забезпечено теоретичною 

обґрунтованістю вихідних положень, використанням методів, адекватних меті й 

завданням роботи, результатами педагогічного експерименту й підтвердженням 

їх вірогідності статистичною обробкою даних, апробацією та впровадженням 

результатів дослідження в навчальний процес мовних ВНЗ та у процес 

перепідготовки професійних перекладачів.  

Апробація результатів дослідження здійснювалася на міжнародних  

науково-практичних конференціях: "Методичні та психолого-педагогічні 

проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі (Харків, 26 листопада 

2008 р.), "Учитель, ученик, учебник" (Москва, 19-20 листопада 2008 р.), 

"Языковое образование в условиях перехода к новым государственным 

стандартам: цели, содержание, технологи" (Минск, 15-16 грудня 2009 р.), 

"Лингво-образовательная система вузовской подготовки специалистов" (Брест, 

19-20 березня 2009 р.), " Проблеми іншомовної освіти у полікультурному світі" 

(Чернігів, 9-10 жовтня 2009 р.), "Навчання загальновживаної та  ділової 

англійської мови у Східній Європі: для чого та як?" (Дніпропетровськ, 14-15 
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травня 2009 р.), ХХХІХ міжнародній філологічній конференції (Санкт-

Петербург, 14-19 березня 2010 р.), "Мови у відкритому суспільстві" (Чернігів, 

28-29 жовтня 2011 р.), "Актуальні проблеми перекладознавства та методики 

навчання перекладу" (Харків, 25-26 квітня 2013), "Methodological Challenges for 

Contemporary Translator Educators" (Краків, Польща, 10-11 жовтня 2013).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 1 працю 

апробаційного характеру та 13 наукових робіт: 7 статей (із них 6 – одноосібні) у 

тому числі 5 – у фахових виданнях України і 1 – в зарубіжному науковому 

виданні; 6 матеріалів наукових конференцій.  

Особистий внесок здобувача у працях у співавторстві: аналіз навчальних 

планів та анотацій курсів з перекладу британських університетів [66]; проведення 

опитування викладачів перекладу мовних ВНЗ України, аналіз робочих програм з 

перекладу [75];  узагальнення зарубіжного наукового доробку з проблем навчання 

ППІМ [76].   

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

додатків, списку використаних джерел, що охоплює 305 найменувань, з яких: 172 –  

українсько- та російськомовні, 133 – англійською, німецькою та іспанською 

мовами). Робота містить 23 таблиці та 2 рисунки.  Повний обсяг дисертації –  304 

сторінки, основний текст викладено на 175 сторінках.     
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РОЗДІЛ  1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВІРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ З УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ 

 

Метою цього розділу є створення теоретичного підґрунтя для розробки 

методики формування ТК у ППАМ. Для досягнення поставленої мети 

розглянемо поняття текстотвірної компетентності у письмовому перекладі з 

позицій лінгводидактики перекладу, виокремивши загальні проблеми, пов’язані 

з формуванням компетентності у письмовому перекладі на іноземну мову, а 

також викладемо свої погляди щодо змісту, структури та місця ТК серед 

складових компетентності у ППІМ.  

 

1.1. Текстотвірна компетентність у письмовому перекладі  

на іноземну мову як об’єкт дослідження та навчання 

Реформування вітчизняної вищої школи в контексті компетентнісної 

моделі Болонського процесу вимагає вдосконалення фахової підготовки 

майбутніх перекладачів з метою їх забезпечення не лише знаннями, уміннями 

та навичками, але й певним досвідом професійної діяльності та готовністю 

брати на себе відповідальність при вирішенні професійних завдань [170, с. 149-

151; 57]. Необхідність застосування компетентнісного підходу в навчанні 

перекладу зумовлюється  тим, що перекладацька діяльність інтегрує в собі 

настільки багато функцій, що потребує  підготовки такої ж інтегративної 

особистості перекладача з акцентом на індивідуалізацію та творчий потенціал 

[154, с. 33-35; 281].   

Метою навчання перекладу за такого підходу виступає формування ФКП, 

яку в перекладацькій лінгводидактиці зазвичай тлумачать як сукупність знань, 

умінь та навичок, необхідних для здійснення певного виду перекладу на 

фаховому рівні [159, с.174]. Ознакою набуття ФКП вважають ефективне 

використання знань, умінь і здібностей для успішного розв’язання 
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перекладацьких проблем [214]. Так, на думку Н. М. Гавріленко, лише здатність 

свідомо відбирати та використовувати при виконанні професійних завдань 

внутрішні та зовнішні ресурси свідчить про фахову компетентність перекладача 

[35]. Під внутрішніми ресурсами авторка розуміє компетентності перекладача; 

зовнішні ресурси ж охоплюють лексикографічні, довідкові джерела, технічні 

засоби тощо.  

Варто підкреслити, що ФКП як  ключове поняття в навчанні перекладу й 

досі залишається предметом гострих дискусій. Попри існування кількох 

десятків моделей зазначеної компетентності, досі немає одностайності щодо її 

компонентного складу, а тим паче методики формування. Зауважимо, що 

період особливо активної розробки моделі ФКП у зарубіжному 

перекладознавстві припав на 90-і роки минулого століття (R. Веll; A. Beeby; 

S. Campbell; A. Hurtado; D. Kiraly; P. Kussmaul; W. Lörscher; A. Neubert; A. Pym; 

R. Resch; Ch. Schaffner; W. Wills). З-поміж російських та вітчизняних 

дослідників слушно згадати О. В. Алікіну, Н. М. Гавріленко, Я. Б. Ємельянову, 

В. Н. Комісарова, Л. К. Латишева, О. Р. Поршнєву, О. І. Чередниченка, 

Л. М. Черноватого тощо.   

На наш погляд, наявність такої кількості моделей ФКП свідчить про 

значну варіативність перекладацької діяльності, яку неможливо звести до  

універсальної моделі для всіх видів перекладу. А тому завдання викладача – 

підібрати таку модель ФКП, яка найкраще узгоджувалася б із цілями навчання. 

Додамо, що як у теоретичному плані, так і в навчанні письмового перекладу 

орієнтуємося на моделі ФКП, запропоновані А.Нойбертом та групою 

іспанських дослідників PACTE (Process of Acquisition of Competence in 

Translation and Evaluation), що з 1997 року займається вивченням проблем 

навчання перекладу та набуття компетентності в цьому виді мовленнєвої 

діяльності  [251; 261] (див. Табл. 1.1., с. 24-25). Наш вибір ґрунтується на 

кількох критеріях. 

По-перше, обидві моделі є результатом емпіричних, а не теоретичних 

досліджень. На сучасному етапі в зарубіжній лінгводидактиці перекладу вони  
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розглядаються як найефективніші психолінгвістичні дослідження когнітивних 

процесів перекладацької діяльності й істотно відрізняються від емпіричних 

методів дослідження, традиційно прийнятих у вітчизняній лінгводидактиці.   

До  емпіричних  методів вивчення процесу перекладу відносять методику 

протоколу "Розмірковуй  уголос", тобто коментарі перекладача щодо вибору 

перекладацьких стратегій та прийомів, а також комп’ютерні  методики із 

застосуванням програм Proxy, Translog тощо, що фіксують кожну операцію 

перекладача на комп’ютері [231; 274; 292].  

По-друге, обидві моделі не є багатокомпонентними, що робить їх 

методично доцільними й зручними для використання в навчальному процесі. 

Такі моделі спрощують процедуру оцінювання, адже кожний компонент моделі 

ФКП – це окремий інструмент оцінювання з певним набором критеріїв.  По-

третє, модель  А. Нойберта, що пізніше стала основою для моделі PACTE, є 

моделлю компетентності саме у письмовому перекладі.   

Зауважимо, що набуття студентами ФКП відбувається у процесі навчання 

професійно-орієнтованого (vocational) перекладу. Під професійно-орієнтованим 

розуміємо переклад, що максимально симулює характеристики професійного 

перекладу безпосередньо у процесі навчальної діяльності, а обов’язковим 

компонентом його виконання є педагогічне оцінювання [113; 241, с.  58-59; 

286]. 

 На відміну від навчального перекладу, (academic/ pedagogical/ prose 

translation), що орієнтується на знак [11], чи професійного (professional), що 

орієнтується на продукт перекладу і його замовника, професійно-орієнтований 

переклад тлумачать як навчальну діяльність, зосереджену на процесі створення 

зв’язного тексту [198, с. 22; 230 с. 17; 268, с.73; 300, с. 194].  

Зосередженість у навчанні на процесі перекладу, а не його результаті, є 

виявом застосування компетентнісного підходу. Цей підхід передбачає, 

зокрема, співвіднесення суспільних потреб з особистими потребами та 

професійними мотиваціями випускників, а також підготовкою майбутніх 

фахівців перекладу [17; 19]. Сьогодні ж, на думку більшості дослідників, 
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спостерігається значний розрив між соціальним замовленням і практикою 

підготовки перекладачів. Останній, як стверджує М. Я. Цвіллінг, зумовлений 

нерозробленістю теорії і методики навчання перекладу [153, с. 146].  

Виходячи з цього, завдання організаторів навчального процесу майбутніх 

фахівців перекладу – здійснити детальний аналіз суспільних потреб у 

перекладацьких кадрах і на його основі створити умови для формування ФКП, 

а також визначити послідовність та шляхи формування її окремих складових.  

Як ми вже зазначали (Див. с. 5), тенденція до підвищення соціального 

попиту на ППІМ є спільною ознакою як українського, так і глобального 

полікультурного суспільства. Соціальним попитом зумовлені й цілі підготовки 

компетентного фахівця, що володіє уміннями не лише відтворювати смислову 

структуру тексту-оригіналу засобами ІМ, а й наблизити текст перекладу (ТП) 

до лінгвокультурного формату мови перекладу (МП).  

Нагадаємо, що здійснений нами аналіз вітчизняних освітньо-професійних 

програм (ОПП) магістра перекладу показав, що формування компетентності у 

ППІМ передбачається практично всіма українськими ВНЗ, що забезпечують 

підготовку фахівця зазначеного кваліфікаційного рівня за спеціальністю 

8.030507 "Переклад" напряму підготовки 0305 "Філологія". Однак, у більшості 

проаналізованих ОПП компетентність чи уміння "здійснювати письмовий 

переклад текстів різних жанрів з рідної мови на іноземну" лише декларується 

без детального роз’яснення їхнього змісту, структури, принципів добору 

текстового матеріалу тощо [126; 127; 128]. 

 Ця ситуація, що є виявом недослідженості проблеми навчання ППІМ  

через поширену серед перекладознавців ідею про недоцільність здійснення 

ППІМ, зумовлює нагальну потребу створити теоретичне підґрунтя для існуючої 

практики навчання ППІМ. Це спонукає нас систематизувати наявний 

зарубіжний доробок щодо базових засад формування компетентності у ППІМ з 

метою його можливого адаптування до вітчизняного навчального процесу та 

створення ефективної методики навчання ППАМ. Застосування 

компетентнісного підходу до навчання ППАМ, ознакою якого є гнучкість 
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процесу навчання,  дозволить нам визначити пріоритетність формування 

певних складових перекладацької компетентності у відповідності з соціальним 

замовленням та сучасними  умовами підготовки фахівців.  

У контексті формування компетентності у ППАМ пріоритетною 

вважаємо текстотвірну компетентність. Методичну доцільність її 

формування обґрунтуємо, спираючись як на власні спостереження за процесом 

навчання письмового перекладу, так і на результати емпіричних та теоретичних 

досліджень процесу ППІМ, проведених зарубіжними вченими. Нагадаємо 

принагідно, що жодного спеціального дослідження, присвяченого ТК у ППІМ, 

ми не виявили, ані у вітчизняній, ані в зарубіжній лінгводидактиці перекладу.   

Методологічною основою створення методики формування ТК у ППАМ 

вважаємо погляди прихильників когнітивної теорії перекладу [33; 279] та 

текстового/дискурсивного підходу до навчання перекладу [53; 69; 70; 203; 

249]. У рамках когнітивної теорії перекладу (Г. Д. Воскобойник, Р. Белл, 

Ж. Дансетт, Д. Кіралі, О. Г. Мінченков, А. Нойберт) письмовий переклад 

визнається більшістю дослідників як акт евристичного (творчого) 

текстотворення [103; 104; 111]. Основне завдання зазначеної теорії, на відміну 

від інших, полягає у вивченні розумових процесів, що відбуваються під час 

перекладу, а також активної ролі у них перекладача з його фоновими знаннями 

та здібностями сприймати та створювати тексти [51; 77; 124; 146; 148; 187; 196; 

272].  

У руслі цієї теорії письмовий переклад тлумачиться як: а) евристичний 

процес об’єктивації засобами МП концептуальної структури вихідного тексту; 

б) мисленнєво-мовленнєва діяльність, що здійснюється перекладачем у 

певному соціокультурному контексті, в результаті якого у свідомості 

перекладача відбувається активне осмислення тексту оригіналу (ТО), 

формування певної смислової структури, на основі якої потім (або паралельно з 

нею) проходить процес створення ТП; в) процес перекладу має інтерактивний, 

спіралевидний  та човниковий характер, тобто порядок перекладацьких 
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операцій не є фіксованим, а повернення до попередніх стадій процесу і 

перегляд виконаних операцій є, скоріше, нормою, аніж винятком [179, с. 45]. 

Переклад як результат потрактовується представниками когнітивної 

теорії як ТП, що забезпечує адекватну, однак, часткову передачу смислу. При 

цьому саме ТП вважається єдиним і унікальним джерелом інформації про 

особливості перекладацької діяльності та її механізми [37, с. 9].    

Зважаючи на надзвичайну роль теорії перекладу в становленні 

лінгводидактики перекладу [233], виділимо основні постулати когнітивної 

теорії, які на наш погляд, є особливо цінними для методики навчання 

перекладу.  По-перше, це теза про те, що окремо взяті одиниці двох мов 

практично ніколи не перебувають у відношеннях еквівалентності. Ця думка 

знайшла експериментальне підтвердження, довівши, що переважне 

використання двомовного словника як джерела міжмовних еквівалентів 

зазвичай ставало причиною неуспішного перекладу [280; 283, с. 404; 305, 

с. 296]. По-друге, беручи до уваги евристичний характер перекладацької 

діяльності, було доведено, що варіанти перекладу можуть відрізнятися 

повнотою і способами передачі смислу, однак, оцінюються як 

"успішні"/"неуспішні", а не як "правильні"/"неправильні" [104, с. 301-305].  

У контексті когнітивної теорії змінилися й погляди на одиницю 

перекладу. У західному перекладознавстві поширення емпіричних досліджень 

перекладацького процесу спричинило відхід від тлумачення одиниці перекладу 

як одиниці мови певного рівня чи сегмента тексту [13; 297] до розуміння її як 

одиниці уваги перекладача, необхідної для виконання певної операції [237]. У 

контексті таких міркувань процес перекладу визначається  як серія операцій, 

що виконуються поетапно, в лінійній або нелінійній послідовності, й 

спрямовані на вирішення перекладацьких проблем та прийняття рішень під час 

відтворення ТО мовою перекладу [131; 228; 236]. Логічно припустити, як 

стверджує А. Г. Вітренко, що саме цей мінімальний крок, операція, і складає 

діяльнісну одиницю перекладу як процесу [30, с. 60]. Отже, одиницю перекладу 

вважають операційною та психолінгвістичною за своїм характером [24, с. 14-
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15]. Схвалюючи цю думку, Т. С. Сєрова конкретизує поняття, вважаючи 

одиницею процесу перекладу мисленнєво-мовленнєвий вчинок/акт [132]. 

Саме таке визначення одиниці перекладу, ми підтримуємо і беремо за 

основу в нашому дослідженні, розглядаючи переклад як процес і діяльність– у 

тому числі навчальну. Одиницею мисленнєвих операцій під час процесу 

перекладу, слідом за О. Г. Мінченковим, вважаємо  концепт-поняття [104, 

с. 191]. Поняття концепту як смислової одиниці та одиниці мисленнєвих операцій 

під час процесу перекладу набуває особливої значущості для навчання 

перекладу, оскільки оперування структурними одиницями мови під час 

мисленнєвих перекладацьких операцій зазвичай призводить до буквалізмів у 

перекладі. 

Підкреслимо, що в методичному плані когнітивна теорія перекладу, так 

само як і інші теорії, справила свій вплив на вироблення превалюючих підходів 

до навчання перекладу. Здійснений нами аналіз показав, що саме з цією теорією 

пов'язується період найактивнішого розвитку лінгводидактики перекладу.  При 

цьому зусилля дослідників зосереджувалися на формуванні перекладацької 

компетентності, її окремих складових та умінь природного перекладу з 

урахуванням ідіоетнічної та культурологічної специфіки мовлення цільової 

мови, що зумовило прийняття компетентнісного підходу до навчання перекладу 

[164; 202; 210; 251; 252]. Вивчення специфіки когнітивних механізмів, задіяних 

у різних видах перекладу, спонукало до думки, що формування компетентності 

в певному виді перекладацької діяльності вимагає окремого підходу та 

методики навчання.  

Поділяючи основні постулати когнітивної теорії перекладу, підтримуємо 

також позицію представників текстового/дискурсивного підходу до навчання 

перекладу (A. Neubert, B. Hatim, I. Mason, M. Baker, I. G. Izquierdo), які 

стверджують, що саме тексти з їхніми комунікативними ситуаціями визначають 

процес перекладу. Переклад розуміється як процес міжмовної та 

міжкультурної текстової діяльності, в результаті якої перекладач, поєднуючи 

дві системи знань, створює цільовий текст відповідного лінгво-культурного 
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формату [31; 250, с. 16]. У зв’язку з цим дослідники наголошують на 

пріоритетності розвитку умінь текстотворення. 

Важливість формування ТК у ПП пов’язують також із такою рисою 

письмового перекладу як зорієнтованість на тексти підвищеної складності, що 

належать до ширшої різноманітності функціональних стилів та жанрів [92, 

с. 98]. Загалом, письмовий переклад, на відміну від усного, вимагає високого 

ступеня еквівалентності та функціонально-стилістичної адекватності, що 

передбачає володіння контрастивними знаннями про текст/дискурс та 

уміннями відтворювати текстові/дискурсивні характеристики в перекладі. Під 

контрастивними знаннями у цій роботі розуміємо знання про типологічні 

характеристики дискурсу та різножанрових текстів у двох мовах, що одночасно 

задіяні у процесі перекладу.  

Зазначимо також, що емпіричними дослідженнями процесу ППІМ 

А. Лонсдейл доведено, що якість продукту перекладу залежить від рівня 

сформованості у перекладача комунікативної компетентності в ІМ та, особливо,  

текстотвірної компетентності (textual competence) як її складової  [178, с. 65]. 

Пряму залежність рівня сформованості компетентності у ППІМ від рівня 

сформованості текстотвірної компетентності підтвердили також емпіричні 

дослідження С. Кемпбелла [180]. 

 В. Нойнціг, у свою чергу, вказує на залежність якості перекладу й від 

типу тексту, що перекладається [254, с. 192]. А в рамках проекту GENT (Text 

Genres for Translation) попередні результати емпіричних досліджень засвідчили 

вплив сформованості "жанрової компетентності" (genre competence) на якість 

перекладених текстів та на рівень сформованості комунікативно-текстової 

компетентності (модель перекладацької компетентності Д. Келлі). Звідси, 

дослідники проекту  відстоюють жанровий підхід у навчанні письмового 

перекладу [247; 248]. За такого підходу тексти як об’єкти навчальної діяльності 

та перекладу відбираються за принципом жанрової, а не тематичної 

різноманітності.   
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Виклавши своє розуміння доцільності пріоритетного формування ТК у 

ППАМ, розглянемо місце ТК у структурі найбільш поширених моделей ФКП 

[234]. З цією метою проаналізуємо одинадцять моделей за такими критеріями: 

тип дослідження; складові компетентності; наявність у моделі ТК як окремої 

складової; напрямок перекладу. Зведемо результати аналізу до таблиці (Див. 

табл. 1.1). 

 

   Таблиця 1.1 

Порівняння компонентного складу моделей ФПК 

№ Автор Тип 

досліджен-

ня 

Складові ТК Напрямок     

перекладу 

БАГАТАКОМПОНЕНТНІ МОДЕЛІ 

1. Neubert емпір. Мовна, культурна, текстова, 

предметна, переносу + 

другорядні характеристики 

 

+ ІМ → РМ 

2. Kelly емпір. Комунікативно-текстова, 

тематична, професійно-

інструментальна, психо-

фізіологічна, міжособистісна, 

стратегічна 

 

+ РМ → ІМ 

3. PACTE 

 

емпір. 

 

Білінгвальна, екстра-

лінгвістична, перекладознавча, 

професійно-технічна, 

стратегічна + психо-

фізіологічний компонент 

 

+ 
(у 

складі 

білінгва 

льної) 

ІМ → РМ 

4. Nord теорет. Мовна (М1 та М2, спеціальні та 

екстралінгвістичні знання, 

професійні знання (про 

переклад) та уміння, 

перекладацька дослідницька 

компетентність   

 

 ІМ → РМ 
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                                                                                      Продовження Таблиці 1.1 

5. Droth 

 

теорет. Здатність свідомо приймати 

рішення щодо перекладацького 

завдання, уміння аналізувати 

ТО, уміння створювати зв’язні 

тексти відповідно до завдання, 

знання жанрових норм у МП, 

уміння добирати та 

використовувати засоби 

відповідного мовного стилю, 

уміння застосовувати відповідні 

засоби когезії, уміння добирати 

лексичні та граматичні засоби 

МП з тим, щоб найкраще 

відтворити зміст ТО та 

максимально зберегти норми 

МП, уміння застосовувати 

"поверхневі" елементи 

відповідно до норм МП, уміння 

аналізувати ТП щодо його 

відповідності ТО та завданню.  

 

 ІМ → РМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Комісса-

ров 

теорет. Мовна, комунікативна, 

текстоформуюча, технічна  

особисті якості 

 

+  

МІНІМАЛІСТИЧНІ МОДЕЛІ 

7. Campbell емпір. 

 

Текстова, налаштованість, 

майстерність 

+ РМ → ІМ 

8. Hatim and 

Mason 

теорет. Уміння опрацювання ТО, 

трансферні навички, уміння 

опрацювання ТП  

 ІМ → РМ 

9. Pym емпір. 

 

Здатність створювати кілька 

варіантів ТП на основі ТО; 

здатність вибирати  

з-поміж цих варіантів один 

 ІМ → РМ 

10 Stanfield теорет. Здатність вірно перенести 

інформацію, здатність створити 

якісний за формою текст 

 ІМ → РМ 

11 Wills теорет. Текстоаналітична, 

текстопродуктивна.  

 ІМ → РМ 

 

Підсумуємо інформацію, подану в таблиці. Як бачимо, п’ять моделей, 

запропонованих зарубіжними дослідниками, розроблені емпіричним шляхом, 
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що значно підвищує вірогідність отриманих результатів. Лише дві з них 

моделюють компетентність у ППІМ (Д. Келлі, С. Кемпбелл), що є свідченням  

недостатньої розробленості проблеми навчання ППІМ навіть у зарубіжній 

лінгводидактиці перекладу. У чотирьох моделях (Д. Келлі, С. Кемпбелла, 

А. Нойберта та В. Коміссарова) з одинадцяти ТК виступає окремою складовою 

ФКП, а у моделі PACTE вона входить до білінгвальної компетентності. Таким 

чином, кожна друга модель, представлена в таблиці, відбиває важливість 

набуття ТК у процесі формування ФКП. 

Показовою видається нам педагогічна модель Droth, розроблена з метою 

її впровадження у процес підготовки та перепідготовки професійних 

перекладачів. При аналізі складових цієї моделі  неважко визначити детальний 

перелік умінь текстотворення у процесі перекладу на кшталт уміння 

аналізувати ТО, уміння створювати зв’язні тексти відповідно до завдання, 

знання жанрових норм у МП, уміння добирати та використовувати засоби 

відповідного мовного стилю, уміння застосовувати відповідні засоби когезії 

тощо. Перелічені уміння, на нашу думку, опосередковано вказують на 

наявність ТК у складі цієї моделі. 

Цікавим є факт, що всі мінімалістичні моделі демонструють тлумачення 

перекладу як міжмовної та міжкультурної текстової діяльності. Попри 

термінологічну варіативність, всі вони містять складові, які фактично 

відбивають основні фази перекладацького текстотворення: аналіз ТО та 

створення ТП. Вартує уваги й двокомпонентна модель Е. Піма (Табл.1.1, с. 25), 

в якій враховуються також когнітивні процеси, що відбуваються під час 

здійснення перекладу. Автор моделі стверджує, не без підстав, що 

перекладацька діяльність – це процес вирішення перекладацьких проблем, що 

відбувається майже автоматично протягом породження варіантів перекладу, 

їхнього аналізу та вибору [270, с. 489]. 

Висловлюючи критику багатокомпонентних моделей, Е. Пім зазначає, що 

вони стали відзеркаленням міждисциплінарності й складності перекладу як 

діяльності, у зв’язку з чим до складу ФКП почали відносити розширені 
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функціональні обов’язки перекладача, що виникли внаслідок соціальних змін і 

потреб, нові технічні вимоги до професії тощо. Все це, на думку автора, заважає 

виокремити власне перекладацькі компетентності, тобто ті, що стосуються 

винятково перекладацької діяльності.  

Окремої уваги в контексті нашого дослідження вимагають моделі 

Д. Келлі та С. Кемпбелла, оскільки лише вони представляють моделі 

компетентності у ППІМ. Обидві моделі містять ТК як окрему складову, хоча 

остання, з'явилася у моделі С. Кемпбелла лише після спростування попередньої 

гіпотези, згідно з якою  модель ФКП у ППІМ спиралася на дві складові: 

1) налаштованість (disposition) та 2) майстерність (proficience).  

Отже, відповідно до попередньої моделі С. Кемпбелла, текстова 

субкомпетентність (за термінологією автора) разом із комунікативною та 

граматичною, а також лексичним перекодуванням значення та компетентністю 

лексичного переносу була компонентом "майстерності". "Налаштованість" 

охоплювала чотири особистісні якості [180, с. 339]. Після фінальної серії 

емпіричних досліджень ТК було виділено в окрему складову з обґрунтуванням 

її вирішального значення для набуття компетентності у ППІМ.  

На думку Д. Келлі, перекладацька компетентність у ППІМ складається з: 

комунікативно-текстової компетентності принаймні у двох мовах та культурах, 

міжкультурної, предметної, професійно-інструментальної, психо-фізіологічної, 

міжособистісної та стратегічної компетентностей. При цьому модель має 

вигляд піраміди, в основі якої – ТК [217, с.17].   

Таким чином, здійснений аналіз одинадцяти моделей ФКП показує, що 

ТК є обов’язковим компонентом більшості моделей, хоча не всі автори 

виділяють її в окрему складову. Особливо підкреслимо, що автори обох 

відомих сьогодні моделей компетентності у ППІМ не лише виділяють ТК в 

окрему складову, а й наголошують на її ключовому значенні в підготовці 

компетентного фахівця, здатного виконувати ППІМ.  

Окрім поглядів теоретиків, візьмемо до уваги й власні спостереження,  що 

фіксувалися протягом трьох років під час педагогічної діяльності авторки 



 28 

дисертації в рамках дослідження поза межами дисертаційної роботи. 

Викладаючи дисципліну "Практика перекладу" студентам 4 курсу, що 

отримували освіту в галузях міжнародного права, журналістики, перекладу та 

іноземної філологіі, ми  зафіксували певні особливості вирішення студентами 

перекладацьких завдань, що дало можливість вважати їх закономірними. 

Опишемо їх детальніше. 

Якість письмових перекладів на УМ, виконаних студентами факультету 

журналістики була найвищою й вирізнялась лексичною й стилістичною 

коректністю та творчістю, хоча недостатній рівень сформованості 

компетентності в англійському мовленні цих студентів міг би завадити їхньому 

розумінню англійськомовного ТО. Звідси припускаємо, що знання правил 

текстотворення та дискурсивних характеристик текстів різних жанрів, а також 

добре сформована комунікативна компетентність в УМ певною мірою 

компенсували недостатньо сформований рівень компетентності в АМ.  

Тексти, перекладені на УМ майбутніми правознавцями, відзначалися 

найбільшою повнотою відтворення змісту та термінологічною коректністю, 

хоча рівень володіння АМ у цих студентів був невисоким. Такі результати 

відносимо на рахунок ефективного застосування студентами фонових знань, 

пов’язаних зі спеціалізацією навчання, а також знань дискурсивних 

особливостей, зокрема, суспільно-політичних текстів.  

Проте, переклад на АМ більшості студентів зазначених спеціальностей 

виявився неуспішним через недостатній рівень мовленнєвої компетентності в 

АМ, що підтвердило висновок емпіричного дослідження А. Мікояна про 

вирішальне значення компетентності у цільовій мові при здійсненні 

ППІМ [245].  

При ППАМ найвищу якість перекладених текстів продемонстрували 

майбутні перекладачі, дещо нижчу – студенти-філологи.  При цьому основні 

відмінності в якості перекладених текстів полягали в тому, що філологи, які 

мали найвищий рівень мовленнєвої компетентності в АМ  з-поміж студентів 

чотирьох спеціальностей, зазвичай виявляли тенденцію до вибору слова як 
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об’єкту перекладацьких операцій, у той час як майбутні фахівці перекладу 

намагалися відтворити концептуальну (поняттєву) структуру змісту ТО. Це ще 

раз доводить думку про те, що мета навчання перекладу як дисципліни – 

формування умінь вирішувати перекладацькі проблеми, застосовуючи 

відповідні стратегії та прийоми перекладу, а не формування мовленнєвих 

навичок та вмінь.  

Загалом, попри відмінності в цілях, умовах та організації навчання 

перекладу студентів зазначених вище спеціальностей, внаслідок описаних  

спостережень ми дійшли висновків про: 1) вирішальне значення 

компетентності у цільовій мові для здійснення перекладу на ІМ; 2) здатність  

добре розвинених умінь текстотворення в РМ компенсувати недостатню 

компетентність в ІМ при здійсненні перекладу різножанрових текстів на 

РМ; 3) необхідність зосередженості на власне перекладацьких навичках та 

вміннях у процесі формування фахової компетентності майбутніх перекладачів. 

Отже, результати теоретичних та емпіричних досліджень, а також власні 

спостереження переконливо свідчать про необхідність пріоритетного 

формування ТК у процесі навчання письмового перекладу з УМ на АМ.  

Наступним у цьому підрозділі постає завдання точного визначення цієї 

компетентності, оскільки зміст поняття ТК не набув експліцитного тлумачення 

у більшості авторів.   

 Зауважимо, що в роботі ми оперуємо терміном "текстотвірна"   як 

найбільш вживаним варіантом перекладу англійського терміну "textual 

competence". Проте, поряд з цим терміном ми виявили у вітчизняних та  

російських перекладознавчих працях й інші варіанти перекладу, що 

вживаються синонімічно: "текстова" , "текстотвірна", "текстоутворювальна", 

"текстоформуюча" (укр.); "текстообразующая" та "текстоформирующая" (рос.).   

З метою попереднього визначення змісту ТК у перекладі розглянемо 

компонентний склад ТК, вилучений з описаних вище моделей ФПК, що містять 

ТК як окрему складову (Див. табл. 1.2, с. 30).  
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                     Таблиця 1.2 

Порівняння змісту ТК  

Автор С. Кемпбелл Д. Келлі В. Коміссаров А. Нойберт 

 З н а н н я 

Зміст 

ТК 

жанрових 

особливостей 

текстів 

 правил 

текстотворення в 

обох мовах 

 

норм 

дискурсу в 

обох мовах 

 

 У м і н н я 

 створювати 

текст, що 

сприймається 

природно   

розуміти й 

аналізувати різні 

типи текстів М1, 

М2 та М3; 

створювати різні 

типи текстів М1 

та  М2;  

відтворювати 

жанрові 

особливості 

текстів 

створювати різні 

типи текстів у 

відповідності з 

правилами, 

прийнятими 

певною мовною 

спільнотою 

створювати 

різні типи 

текстів у 

відповідності 

з правилами, 

прийнятими 

певною 

мовною 

спільнотою 

 

Отже, як видно з таблиці, зміст ТК усіх наведених моделей 

перекладацької компетентності зводиться до сукупності знань про типи/жанри 

текстів у принаймні двох мовах та уміння створювати різні типи текстів у 

відповідності з правилами, прийнятими мовними спільнотами цих 

лінгвокультур. Звідси сформулюємо робоче визначення текстотвірної 

компетентності, яким послуговуватимемось у цій дисертації. Під ТК у ППАМ 

розумітимемо сукупність контрастивних знань про текст і правила 

текстотворення та умінь створювати різні типи ТП, максимально наближені 

до мовно-культурного формату МП. 

З метою визначення компонентного складу ТК у ППАМ, візьмемо до 

уваги також педагогічну модель ФПК Droth, компонентами якої виступають 

такі знання та уміння: знання жанрових норм у МП, уміння: створювати зв’язні 

тексти відповідно до завдання, добирати та використовувати засоби 

відповідного мовного стилю, застосовувати відповідні засоби когезії, добирати 
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лексичні та граматичні засоби МП з тим, щоб найкраще відтворити зміст ТО та 

максимально дотримуватись норм МП,  застосовувати "поверхневі" елементи 

відповідно до норм МП, аналізувати ТП щодо його відповідності ТО та 

перекладацькому завданню. 

Таким чином, проаналізувавши наявний теоретичний та емпіричний 

доробок щодо досліджень одинадцяти моделей ФКП, ми обґрунтували 

пріоритетність формування ТК у процесі навчання ППІМ й зокрема ППАМ. 

Аналіз цих робіт дозволив також уточнити визначення поняття ТК та виявити 

попередній компонентний склад ТК у вигляді сукупності текстових знань та 

умінь створення зв’язних текстів різних жанрів. З метою остаточного 

визначення складу ТК та особливостей її формування в наступному підрозділі 

звернемося до аналізу вітчизняних освітньо-кваліфікаційних характеристик 

(ОКХ) фахівців з перекладу та навчальних програм ВНЗ, що здійснюють 

підготовку таких фахівців.  

 

1.2. Зміст та структура текстотвірної компетентності  

у письмовому перекладі з української мови на англійську 

У першому підрозділі ми сформулювали попереднє робоче визначення 

ТК у ПП, спираючись на існуючий теоретичний доробок з перекладознавства та 

лінгводидактики перекладу. В цьому підрозділі розглянемо, яким чином моделі 

ФКП, описані теоретиками, співвідносяться з практикою навчання ПП, а також 

вітчизняними ОКХ та навчальними програмами магістрів за напрямом 

підготовки 0305 "Філологія", спеціальність 8.030507 "Переклад". На основі 

такого аналізу визначимо структуру ТК у ППАМ.  

Почнемо з розгляду відповідних зарубіжних освітніх документів, 

оскільки Державний стандарт вищої професійної освіти України в межах 

напряму підготовки дипломованих фахівців з перекладу не містить докладної 

спеціалізації з перекладацьких професій.  

Аналіз моделі ФКП, поданої в рекомендаційному документі 

"Європейський магістр перекладу" показав, що знання та уміння 
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перекладацького текстотворення відбиті в текстовій компетентності як 

складовій міжкультурної компетентності (intercultural competence). Загалом, 

зазначена ФКП містить: компетентність забезпечення перекладацьких послуг 

(translation service provision competence); мовну компетентність (language 

competence); міжкультурну, що включає соціокультурну та текстову 

компетентності,  інформаційно-пошукову (info-mining competence); тематичну 

(thematic competence) та технологічну (technological competence) 

компетентності.  

Щодо текстової компетентності, то її розуміють як сукупність умінь: 

розуміти та аналізувати макроструктуру текстового документа, логіку його 

побудови та взаємозв’язок складових елементів; розпізнавати прихований 

зміст, стереотипи та міжтекстуальний характер документа; виокремлювати 

головну інформацію; розпізнавати властиві відповідній культурі елементи та 

зіставляти їх з іншою культурою; складати документи з урахуванням усталених 

традицій іншої культури; готувати короткі анотації, перефразовувати, 

реструктурувати, швидко редагувати результати перекладу [193]. 

Російський стандарт зі спеціальності "Переклад та перекладознавство"
1
 у 

складі фахової компетентності магістра перекладу виділяє, серед інших, такі 

уміння: здійснювати доперекладний аналіз тексту, що забезпечує точне 

сприйняття оригіналу; проводити інформаційний пошук і створювати 

необхідний тезаурус з використанням довідкової (у тому числі спеціальної) 

літератури та інформаційних технологій; створювати глосарій на основі 

аналогічних текстів; виконувати репрезентативний письмовий переклад текстів 

різних функціональних стилів і типів з іноземної мови на російську і з 

російської мови на іноземну із застосуванням сучасних інформаційних 

технологій; виконувати стилістичне редагування перекладу, в тому числі 

художнього.  

                                                 
1
 Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ им. 

М. В. Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего профессионального 

образования по специальности "Перевод и переводоведение". – М., 2011 
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Проведений нами аналіз ОПП магістра перекладу п’яти
2
 українських ВНЗ 

продемонстрував наявність таких спільних вимог до компетентного фахівця 

перекладу, які, на наш погляд, можна тлумачити як уміння перекладацького 

текстотворення, а саме:  

– правильно формувати комунікативно-логічну структуру тексту і 

визначити засоби її відтворення при перекладі;  

– визначати мету, тип і призначення текстів, стиль і жанр тексту 

оригіналу для прийняття стратегії перекладу;  

– адекватно відтворювати інформацію тексту оригіналу засобами цільової 

мови з метою досягнення смислової, стилістичної і прагматичної адекватності 

перекладу вихідної мови;  

– редагувати власний переклад, усуваючи семантичні, стилістичні і 

прагматичні похибки і розрізняючи ключову і додаткову інформацію оригіналу;  

– правильно оформляти тексти письмового перекладу рідною та 

іноземною мовами з дотриманням норм цільової мови у відповідності з 

вимогами літературного стандарту.  

Отже, як видно з розглянутих освітніх документів, формування умінь 

текстотворення у ППІМ є обов’язковим компонентом формування фахової 

компетентності магістрів перекладу. Зауважимо також, що згідно з 

навчальними планами для майбутніх перекладачів, у 80% західноєвропейських 

університетів формування цих умінь так само як і компетентності у  ППІМ 

відбувається у межах окремого модуля чи курсу.  

Проте, традиційною вітчизняною практикою, як ми вже зазначали 

(Див. с. 6) є "двосторонність" у навчанні письмового перекладу. У більшості 

ВНЗ компетентність у ПП на РМ та ІМ (у деяких навіть ще й в усному 

двосторонньому перекладі) формується у межах однієї дисципліни. Попри різні 

назви цієї дисципліни (Практика перекладу; Техніка перекладу; Технологія 

перекладу тощо), їхні анотації виявили спільну мету та завдання курсу: 

                                                 
2
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський інститут перекладачів; Київський 

національний технічний університет; Чернівецький національний університет; Харківський національний 

університет імені Каразіна. (Матеріали у вільному інтернет-доступі).  
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формування умінь чи компетентності у письмовому перекладі на рідну та 

іноземну мови. Ця інформація знайшла також підтвердження в результатах 

опитування викладачів перекладу ВНЗ (Див. Додаток А1).  

         Таким чином, аналіз ОКХ та ОПП магістра перекладу вітчизняних ВНЗ 

виявив значну зорієнтованість на формування компетентності у ППІМ, у тому 

числі ТК як її складової. Проте, зазначені  освітні документи не  вказують на 

підходи чи методику її формування. 

Наголосимо, що ТК перекладача, необхідна для здійснення перекладу, 

відрізняється за своїм характером від текстової компетентності монолінгва/ 

білінгва, необхідної для здійснення акту комунікації [41]. Відомо, що умінням 

створити необхідний текст рідною чи іноземною мовами володіють багато 

представників різних професій, але перекладацьке текстотворення  залишається 

прерогативою лише спеціально підготовлених фахівців.  

Перекладацьке текстотворення ґрунтується, на особливих – 

контрастивних – знаннях про текст у МО і МП, що одночасно задіюються 

перекладачем у процесі перекладу. Текстотворення в перекладі реалізується за 

допомогою свідомо-аналітичного  підходу до розуміння тексту, його аналізу та 

продукції. Уточнимо, що контрастивні знання набуваються в результаті 

цілеспрямованої філологічної підготовки, яка доповнюється 

перекладознавчими знаннями й інтенсивною перекладацькою практикою. 

Визначивши поняття ТК у ПП (Див. п. 1.1), детальніше зупинимося на її 

компонентному складі. З попереднього визначення зазначеної компетентності 

як сукупності контрастивних знань про текст і правила текстотворення, а також 

умінь створювати різні типи ТП, максимально наближені до лінгвокультурного 

формату МП випливає, що до неї відносяться два базових компоненти: знання 

та вміння/навички. 

 Проте, беручи до уваги таку специфіку письмового перекладу як 

залежність якості перекладеного продукту від уміння вибрати й залучити до 

процесу створення ТП відповідні зовнішні ресурси, вважаємо за потрібне 

внести до структури ТК додатковий компонент – уміння залучити зовнішні 
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ресурси до процесу текстотворення. Під зовнішніми ресурсами у цій роботі 

розуміємо як об’єкти-носії лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації 

(словники, інтернет транслятори, довідкова література, тексти), так і суб’єкти 

(галузеві фахівці, експерти тощо). 

На думку Л. М. Алєксєєвої [6], "додатковий" компонент може бути 

різним в залежності від компетентності та виду перекладу. Зазвичай, до нього 

відносять поведінкові аспекти, уміння використовувати зовнішні ресурси, 

психологічну реакцію, психо-фізіологічні якості тощо. Таким чином, маємо 

трикомпонентну структуру ТК у ППАМ, до якої входять: знання, 

уміння/навички та додатковий компонент.  Охарактеризуємо структуру ТК у 

ППАМ детальніше. 

Перший компонент ТК – "Знання", набуття яких є початковим етапом 

формування будь-якої компетентності у складі ФПК. Вважаємо за необхідне 

розпочати формування ТК у письмовому перекладі на АМ з компоненту 

"Контрастивні текстові знання", до якого відносимо: а) Декларативні знання:  

базові знання понять "дискурс" та "текст", жанрів текстів та їхніх 

функціональних та мовних ознак у МО та МП; 2) знання про специфіку 

текстотворення в контактуючих мовах перекладу; 3) базові перекладознавчі 

знання; б) процедурні: знання підходів до визначення стратегій та прийомів 

перекладу тексту певного жанру та дискурсу. 

Наступний компонент – " Уміння/навички текстотворення у ППАМ" – 

ми виділили на основі аналізу змісту ТК як окремої складової основних 

моделей ФКП, врахування результатів теоретичних та емпіричних досліджень 

лінгводидактів, а також власних спостережень за навчальним процесом. З 

огляду на мету формування ТК у ППАМ, вважаємо за доцільне у процесі 

навчання зосередити увагу на таких основних навичках: конверсії тексту 

(компресія, смисловий розвиток); перефразування (лексичне, граматичне, 

стилістичне та прагматичне); ймовірнісного прогнозування (у тому числі 

стилістичної антиципації) [159, с.208]. Під  стилістичної антиципацією маємо 
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на увазі прогнозування стилістично доречних мовних елементів, видалених з 

ТО певного жанру чи дискурсу. 

 Зауважимо, що оперуючи термінами "навички" та "уміння", ми 

приймаємо їхню умовність, оскільки, наприклад, здатність до виконання 

стилістичного перефразування можна розглядати і як навички, і як уміння.  Під 

навичками перекладацького текстотворення у цій дисертації розуміємо 

здатність до виконання когнітивно елементарних, некомплексних та нетворчих 

операцій на рівні речення, абзацу чи фрагменту навчального тексту. Під 

уміннями розуміємо здатність до виконання когнітивно складних, комплексних 

та творчих операцій на рівні тексту. Зазначимо, однак, що у межах цієї роботі 

ми принципово нехтуємо можливою хибністю теоретичного потрактовування 

зазначених термінів. Це пояснюється кількома факторами.  

По-перше, з причин її нерозробленості проблема термінологічного 

розмежування та визначення навичок та умінь для навчання перекладу вимагає 

окремого теоретичного дослідження, що виходить поза межі наукових завдань, 

окреслених цією дисертацією. По-друге, хибність теоретичного тлумачення 

термінів не позначається на практиці формування ТК у ППАМ. Це означає, що 

у процесі навчання ми формуємо/розвиваємо певну здатність (наприклад, 

здійснювати операції перефразування) незалежно від того, яким терміном її 

позначаємо.  

По-третє, на сучасному етапі розвитку вітчизняній лінгводидактиці 

перекладу бракує ресурсів для вироблення теоретично обгрунтованого 

термінологічного апарату. У зв’зку з цим проведений нами аналіз вітчизняних 

досліджень у цій галузі засвідчив, на нашу думку, певні вияви автоматичного 

перенесення термінологічного апарату, методів та прийомів навчання, 

класифікації завдань/вправ тощо з методики навчання іноземних мов у 

методику навчання перекладу. З огляду на специфіку цілей навчання перекладу 

така тенденція не є виправданою. У контексті цих міркувань зазначимо, що в 

термінологічному плані в цій дисертації орієнтуватимемось на перелік навичок 

та вмінь для навчання ПП, запропонований Л.М. Черноватим [159, с.195-209].    
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Визначивши навички, які належить сформувати у процесі навчання, 

виділимо необхідні уміння. До таких відносимо уміння: виділяти основні 

релевантні для процесу перекладу дискурсивні характеристики тексту МО та  

пов'язати їх із можливими проблемами перекладу; віднаходити функціональні 

дискурсивні маркери в текстах різних жанрів у МО і МП; розуміти та 

аналізувати макроструктуру ТО, логіку його побудови та взаємозв’язок 

складових елементів; виділяти мікроструктуру тексту; порівнювати аналогічні 

тексти та створювати на їх основі глосарій; стилістично перефразовувати текст 

чи переписувати його для іншої аудиторії, в іншому стилі; уміння оцінювати та 

редагувати перекладені тексти; уміння редагувати (у разі потреби) вихідний 

текст. Останнє до недавнього часу категорично заперечувалося теорією 

перекладу, однак під тиском практики зазнало переосмислення [277].  

До зазначеного переліку додамо ще уміння вивчаючого читання 

аналогічних текстів. Приймаючи поширене в зарубіжній лінгводидактиці 

тлумачення поняття, під аналогічними розуміємо автентичні тексти у 

лінгвокультурах МО та МП, що є ідентичними за функціональним стилем, 

жанром, типом дискурсу, тематикою тощо, але не є перекладеними зразками. 

Для позначення перекладених текстів вживатимемо термін паралельні [265; 

291].  

   Третій компонент, "Додатковий", позначає уміння вибрати й залучити 

зовнішні ресурси до процесу перекладацького текстотворення. При цьому 

особливого значення для якості ТП набуває використання аналогічних текстів 

та одномовного словника цільової мови. Як ми вже зазначали, доцільність 

цього було доведено емпіричними дослідженнями представників когнітивної 

теорії перекладу. 

 Спираючись на тезу про те, що окремо взяті одиниці двох мов практично 

ніколи не перебувають у відношеннях еквівалентності, вони експериментально 

довели, що переважне використання двомовного словника як джерела 

міжмовних еквівалентів зазвичай ставало причиною неуспішного перекладу 

[283, с. 404; 305, с. 296;]. Зазначимо принагідно, що власний викладацький 
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досвід показує, що у процесі виконання ППАМ більшості студентів бракує 

уміння вибрати правильний відповідник з-поміж тих, що пропонує українсько-

англійський словник. 

Підкреслимо, що додатковий компонент ТК містить важливу 

психологічну складову, оскільки відбиває когнітивно-поведінкову стратегію 

студента у процесі вирішення завдання створення ТП – вибір зовнішнього 

ресурсу. Проілюструємо думку прикладом із педагогічної діяльності авторки 

(поза межами дисертаційного експериментального навчання).  

У процесі викладання курсу ПП для магістрів східного відділення 

Інституту філології нами фіксувалися поведінкові стратегії студентів під час 

виконання контрольних модульних робіт. Завданням однієї з робіт було: "Ви 

отримали термінове замовлення перекласти текст свідоцтва про розірвання 

шлюбу з УМ на АМ. Перекладіть документ, запропонувавши найбільш 

ефективну (з найменшими витратами часу та зусиль) стратегію перекладу".  

Під час виконання роботи студентам було дозволено користуватися будь-

яким ресурсом від словників до довідкових інтернет джерел, оскільки основним 

завданням було вирішити перекладацьку проблему. Наші спостереження 

показали, що з 11 студентів 6 осіб застосували машинний переклад з 

подальшим редагуванням; 4 – вдалися до перекладу за допомогою словників і 

лише 1 студентка звернулася до аналогічного англійськомовного зразка, однак 

не використала його, за її поясненнями, з етичних причин.  

У подальшому обговоренні всі студенти висловили думку, що вважають 

використання аналогічного тексту під час модульної роботи списуванням, а 

приватні бесіди з викладачами перекладу підтвердили заборону користуватися 

зовнішніми ресурсами, зокрема словниками, під час контрольних робіт. 

Додамо, що проведене нами опитування викладачів перекладу ВНЗ також 

підтвердило цю тенденцію: з 35 учасників анкетування лише 4 респонденти не 

вважають доцільною заборону використання зовнішніх ресурсів під час 

виконання студентами контрольних перекладів (Див. Додаток А1).  
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На нашу думку, описана практика є не цілком продуктивною в навчанні 

ПП. По-перше, семантизація окремого слова чи пошук відповідника в словнику 

жодним чином не підвищить успішність вирішення перекладацьких проблем, 

якщо у студента не сформовані перекладацькі навички/уміння. По-друге, це 

віддаляє навчальну діяльність від професійної діяльності перекладача, оскільки 

в реальній практиці письмовий перекладач не обмежений у використанні 

зовнішніх джерел.  

Узагальнюючи висловлені вище думки, зауважимо, що заборона 

використання словників, на нашу думку, не додає якості чи об'єктивності 

контролю сформованості перекладацької компетентності. Замість заборони 

студенти мають отримати уміння вибрати й залучити максимально ефективні 

зовнішні ресурси для перекладу певного типу ТП.  

Розглянувши зміст та структуру ТК у ПП, представимо її в таблиці. 

 

                                                                                                Таблиця 1.3 

Структура ТК у ППАМ 

Текстові Знання Уміння/навички текстотворення у 

перекладі на АМ 

Додатковий 

компонент 

 Декларативні:   1) 

базові знання 

понять "дискурс" та 

"текст", жанрів 

текстів та їхніх 

функціональних та 

лінгвістичних ознак 

у контактуючих 

мовах;  

2) знання про 

специфіку 

текстотворення у 

МО та МП, а також 

базові 

перекладознавчі 

знання;                                                                                                                                                                                                                                                               

Навички (рівень речення, абзацу): 

конверсії повідомлення,  

перефразування; ймовірнісного 

прогнозування  

Уміння залучати  

зовнішні ресурси до   

процесу створення 

ТП 
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Продовження Таблиці 1.3 

Процедурні: знання 

стратегій та 

прийомів перекладу 

певного типу тексту. 

 

Уміння (рівень тексту): 

1) виділяти основні релевантні для 

процесу перекладу дискурсивні 

характеристики ТО та  пов'язувати їх 

із можливими проблемами 

перекладу; 2) віднайти 

функціональні текстові маркери у 

текстах різних жанрів у МО і МП; 3) 

розуміти та аналізувати 

макроструктуру тексту, логіку його 

побудови та взаємозв’язок складових 

елементів; 4) виділити 

мікроструктуру тексту; 5) порівняти 

аналогічні 

тексти та створити на їх основі 

глосарій; 6) переписати текст для 

іншої аудиторії, в іншому стилі 

(стилістичне перефразування); 7); 

використовувати аналогічні тексти 

як мовленнєві опори (вивчаюче 

читання); 8) оцінювати та редагувати 

ТП; 9) редагувати (у разі потреби) 

ТО. 

 

 

Представлена структура ТК дозволяє нам попередньо окреслити можливу 

методику формування ТК у ППАМ. Концептуально ця методика спирається на 

когнітивну теорію перекладу, що фактично визначає стратегії навчання, які 

закладають основи для формування у студентів умінь створювати ТП певного 

жанру/дискурсу на основі свідомого вибору перекладацьких стратегій. 

Нагадаємо основні постулати зазначеної теорії: 1) переклад – евристичний 

процес об’єктивації засобами МП концептуальної структури вихідного тексту; 

2) процеси розуміння ТО і створення ТП (і взаємодії з текстом) є 

багатоетапними і мають човниковий характер; 3) створення ТП, як правило, 

відбувається  паралельно з розумінням ТО; 4) окремо взяті одиниці двох мов 

практично ніколи не перебувають у відношеннях еквівалентності. 

Отже, ТК у ППАМ починає формуватися на тлі наявного у студента 

високого рівня компетентності в цільовій АМ (бажано – досвідченого 
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користувача, що відповідає рівню магістра). Першим кроком у формуванні 

компетентності є набуття  та поглиблення декларативних та процедурних 

текстових знань на матеріалі англомовних автентичних посібників та 

теоретичних праць з теорії тексту, перекладу, тощо. Це сприятиме засвоєнню 

автентичної фахової термінології у сфері теорії дискурсу, тексту та 

перекладознавства.  

Процес формування ТК у ППАМ є динамічним і спіралевидним, з 

актуалізацією і постійною реструктуризацією окремих знань, умінь та навичок 

на певних етапах навчання. Ефективне набуття знань та розвиток особистісних 

когнітивних ресурсів створить умови для формування відповідних навичок та 

розвитку  умінь текстотворення у ППАМ за допомогою спеціально розробленої 

підсистеми завдань та вправ. Взявши до уваги спіралевидність когнітивних 

процесів у ПП, вважаємо за доцільне розробити циклічну підсистему завдань та 

вправ, що відобразить човниковий характер діяльності з поступальним рухом 

вперед від когнітивно простих до складних операцій.  

Оскільки когнітивні процеси аналізу пронизують всі стадії письмового 

перекладу, то вправи на розвиток інтерпретаційно-аналітичних умінь мають 

виконуватися на всіх етапах навчання. Процес створення тексту перекладу є 

комплексним явищем, що інтегрує в собі різнопланові знання, навички та 

вміння, а отже вимагає комплексних та творчих завдань, націлених на 

одночасне формування/розвиток кількох умінь. 

Формування додаткового компонента відбувається паралельно з 

формуванням описаних вище двох складових на основі врахування емпіричних 

досліджень у рамках когнітивної теорії перекладу (орієнтування на 

використання одномовних словників та аналогічних текстів у процесі ППАМ).  

Навчальними матеріалами та об’єктами перекладу виступлять академічні 

тексти у його широкому розумінні, а саме: тексти адміністративного, 

педагогічного та наукового дискурсів (від найбільш до найменш конвенційних 

та клішованих текстів; від текстів найменшого до найбільшого обсягу; від 

найнижчого рівня термінологічної насиченості до найвищого). 
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Основним елементом методики формування ТК у ППАМ виступає 

спеціально розроблена підсистема завдань та вправ, яку буде представлено в 

наступному розділі. 

 

1.3. Психолінгвістичні передумови формування текстотвірної 

компетентності у письмовому перекладі з української мови на англійську 

Пошук ефективної методики формування текстотвірної компетентності  у 

письмовому перекладі з УМ на АМ вимагає врахування не лише її змісту та 

структури, а й дослідження когнітивних процесів, задіяних у мовленнєвій 

діяльності письмового перекладача, а також  встановлення психолінгвістичної 

природи письмового перекладу на іноземну мову. З цією метою звернемося до 

психолінгвістичних досліджень процесу ПП [144; 235; 236].  

  Поштовхом для таких досліджень став як панівний когнітивний підхід до 

вивчення мовних явищ, так і розповсюдження емпіричних методів вивчення 

процесу перекладу (Див. 1.1). Окрім вивчення когнітивних операцій, емпіричні 

дослідження дають також можливість прослідкувати, які знання та вміння 

задіяні у процесі перекладу. Щоб пересвідчитися в цьому, наведемо 

розшифровку процесу письмового перекладу одного речення, виконаного 

авторкою дисертації, яка виступила інформантом для емпіричного вивчення  

процесу ПП (поза межами дисертаційного дослідження).  

Отримані дані фіксують процес перекладу й друкування (виділено 

жирним), коментування авторки "Протокол думай вголос" (у фігурних дужках), 

а також дані комп’ютерної програми Translog: "Depressed and exhausted, he had 

a glass of mescal and went to bed.": | розчарований і стомлений, він випив 

келих\ пауза 3 сек.\ {одномовний словник: семантизація  mescal} \ пауза 5 сек.\ 

{двомовний словник: пошук українського еквівалента} \ мескалю\ пауза 16 сек. 

\{google: mescal (реалія не контекстуалізована)}\, того міцного мексиканського 

зілля, {згадала схожу експлікацію якогось мексиканського напою в перекладі 

роману Сілітоу "того гіркого мексиканського зілля"; з 5 відомих способів 

експлікації – найбільш "reader-friendly" - через прикладку}\ і пішов спати)/ 
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пауза 3 сек: {перечитування мікроконтексту}\ виправлення міцного 

мексиканського мескалю {зайві концепти у перекладі}\ пауза 4 сек. 

виправлення: стомлений---змучений; пішов----поплентався {поплентався 

краще – компенсує часткову втрату семантики exhausted}\ {перечитування}\ 

пауза 4сек\ {тема-рема в МП: не ті акценти}\ Варіант перекладу: Випивши 

келих міцного мексиканського мескалю, він поплентався спати – 

стомлений та пригнічений. 

Як бачимо, у процесі перекладу були задіяні: знання теорії перекладу, 

фонові знання літератури, інформаційно-пошукові уміння, уміння створити 

кілька варіантів перекладу й вибрати з-поміж них один, відібрати засоби МП 

відповідно до прагматичної мети висловлювання тощо. Щодо власне процесу 

перекладацького текстотворення, то ми пересвідчилися у його човниковому 

характері, оскільки спостерігалось повернення до попередніх стадій процесу й 

перегляд виконаних операцій. У когнітивному плані свідомий аналіз та 

рефлексія пронизують всі стадії перекладу. Таким чином, наведений приклад 

підтверджує визначення ПП, запропоноване когнітивною теорією перекладу.  

З позицій когнітивістики, основою мовленнєвої діяльності перекладача є 

оперування когнітивними структурами, які утворюються в результаті обробки 

мовної та немовної інформації, що надходить до його свідомості у процесі 

комунікації. Когнітивні операції перекладача опосередковані специфікою 

білінгвального психологічного механізму, що функціонує при перекладі. На 

думку Ж. Мунена, переклад є граничним випадком білінгвізму, під час якого 

білінгв свідомо бореться проти будь-якого прояву інтерференції [8; 109, с. 37]. 

Такий вид білінгвізму визначається як повна двомовність, що характеризується 

вільним володінням двома мовами аж до здатності думати на них без перекладу 

з однієї на іншу [1 , с. 51]. 

У мовленнєвій діяльності перекладача дослідники виділяють три рівні 

психологічних механізмів: загальнопсихологічні (сприйняття, пам'ять, 

осмислення); специфічно-діяльнісні (регуляція діяльності, увага, ймовірнісне 

прогнозування мовлення, що сприймається, і випереджувальний синтез 
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мовлення, що створюється); специфічні перекладацькі (наприклад,  

перекодування, компресія, декомпресія тощо) [47, с. 46]. Особливість усіх 

психологічних механізмів, задіяних у процесі перекладу, полягає в тому, що: 

a) рецептивні та продуктивні мовленнєві дії об'єднуються в один складний 

загальний процес; б) переформулювання однієї й тієї ж думки відбувається за 

допомогою різних мовних засобів; в) заданий предмет діяльності – чужа думка; 

г) передбачається одночасне володіння внутрішнім та зовнішнім мовленням 

[55]. 

Специфіка мовленнєвих операцій, необхідних для певної ситуації 

перекладу, відбивається на психологічному типі перекладача. У перекладачів 

письмових текстів, на думку дослідників, більш розвинені інтроспекція, 

довгострокова пам'ять, зорове сприйняття інформації, повільність, вдумливість, 

тяжіння до точних формулювань [120, с. 86]. У процесі розуміння перекладачем 

письмового тексту велику роль відіграє рефлексія, яку Г. І. Богін визначає як 

встановлення зв'язку між минулим досвідом і тією ситуацією, яка представлена 

в тексті як предмет для освоєння [18, с. 16 ]. 

 Створення тексту перекладу розгортається як результат інтерпретаційних 

мисленнєво-мовленнєвих операцій перекладача, здійснених при сприйнятті 

вихідного тексту. Виділені дослідниками компоненти мовленнєвої дії – 

програмування, вербалізація висловлювання у внутрішньому мовленні, надання 

внутрішній вербалізації зовнішньої форми і зіставлення реалізації задуму із 

самим задумом – у білінгва-перекладача мають чітко виражену специфіку. 

 Остання, зокрема, полягає в тому, що: а) перекладач винятково 

орієнтується на мовні інтенції своїх замовників/ авторів текстів, що надаються 

для перекладу; б) етап програмування висловлювання опосередкований 

вихідною формою, а мовленнєва діяльність є вторинною; в) реалізація 

програми (вибір слів, граматичне прогнозування, перебір і зіставлення 

синтаксичних варіантів і т.д.) відбувається в результаті операцій переключення 

з одного мовного коду на інший [93, с. 24 ] . 
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При створенні ТП велике значення має високий ступінь розвиненості в 

перекладача механізму випереджувального синтезу, який проявляється в умінні 

тримати у свідомості складну програму висловлювання. Випереджувальний 

синтез спрацьовує по двох лініях: а) по смисловій лінії розкриття задуму, б) по 

лінії відбору слів і синтаксичних конструкцій [49].  

Особливу роль відіграє при цьому пам'ять. У процесі перекладу 

інтенсивно працюють всі механізми пам'яті. Необхідність постійного 

апелювання до наявних у ментальному арсеналі перекладача знань обумовлює 

активне функціонування довгострокової пам'яті. Високої активності 

оперативної пам'яті вимагає потреба співвіднесення існуючих знань 

перекладача з тими, що набуваються у процесі перекладу. При цьому важливу 

роль відіграє увага, особливо такі її характеристики як зосередженість, 

стійкість, концентрація на ключових моментах повідомлення, швидкість 

перемикання з одного об'єкта на інший. 

З точки зору когнітивного підходу, ПП розуміється як формування смислу 

у процесі руху від вихідного тексту до внутрішнього мовлення та співставлення 

концептів, актуалізованих вихідним текстом, зі значеннями одиниць мови 

перекладу [103, с. 140]. Процес ПП вимагає від перекладача володіння 

здатністю "бачити за словами думку", тобто вміти, відштовхуючись від слів ТО, 

формувати когерентну концептуальну структуру у свідомості, а потім 

втілювати її засобами МП. 

О. С. Петрова вважає, що власне переклад має місце тільки після того, як 

у свідомості сформувалася концептуальна структура ТО, після чого 

відбувається дистанціювання перекладача від форми ТО. Зосереджуючись на 

очікуваннях і потребах вторинного адресата, перекладач прагне зробити ТП 

більш природним для реципієнтів, спираючись на власні уявлення про явища,  

описані в ТО. Наявність у свідомості сформованої концептуальної структури 

дозволяє перекладачеві здійснювати цілісні перетворення синтаксичних 

структур, використовувати граматичні моделі, що не мають паралелей у 

МО [120, с. 86-88] . 
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А. Г. Мінченков висуває думку про те, що у процесі перекладу 

перекладач часто спирається не тільки на традиційні типи логічних міркувань 

(індукцію і дедукцію), а й на запропонований Ч. Пірсом третій тип – абдукцію. 

Абдукція передбачає просте прийняття гіпотези заради пояснення  її за 

допомогою відомих фактів [103, с. 141]. При використанні методу абдукції 

перекладач розглядає еквівалент лише як можливість, гіпотезу, яка може бути 

підтверджена або спростована шляхом подальшого пошуку.  

Спираючись на концепцію, висунуту Д. Кіралі, відповідно до якої 

обробка мовленнєвого повідомлення при перекладі має не лінійний, а 

симультантний характер, А. Г. Мінченков визначає переклад як мисленнєво-

мовленнєвий процес, який передбачає проведення перекладачем абдуктивного 

розумового пошуку, при якому у свідомості постійно виникають нові думки, 

асоціації чи логічні зв'язки, активізуються різні фрейми знань, одні напрямки 

пошуку тривають, інші блокуються.  

Абдуктивний пошук, на думку автора, є, по суті, евристичної стратегією 

знаходження перекладацького рішення [103, с. 142-143]. Представники 

когнітивної теорії перекладу підкреслюють, що перекладацька діяльність 

взагалі відбувається в умовах когнітивного дисонансу між сприйняттям ТО  

однією мовою і продукуванням ТП іншою мовою. Під когнітивним дисонансом 

дослідники розуміють невідповідність між когнітивними очікуваннями 

комунікантів у процесі комунікації, що знаходить свій вияв у мовленні [32; 42]. 

На евристичний та творчий характер перекладацької діяльності вказував 

також О. В. Федоров [145]. І. О. Зімняя зазначає, що ПП як виду мовленнєвої 

діяльності властиві розвинене смислове сприйняття, результативне осмислення 

та креативне репродуктивне мислення [56, с. 12-115]. Цю думку розвинув 

О. В. Ребрій, визначивши переклад як мовленнєву творчість. Вчений пов'язує 

поняття перекладацької творчості з поняттям варіативності, "яка є не тільки 

способом існування та функціонування усіх одиниць мови, а й загально 

визнаною перекладознавцями фундаментальною ознакою перекладу" [123, 

с. 38].  



 47 

У своєму визначенні О. В. Ребрій спирається також на думку Н. Рябцевої, 

яка підкреслює, що вирішення проблеми вибору серед потенційно можливих 

варіантів перекладу носить творчий характер, оскільки може бути декілька 

рішень однієї й тієї перекладацької проблеми. Пропонування перекладачем 

кількох варіантів вирішення проблеми відбиває творчість перекладацького 

мислення та перекладацької діяльності [там же].  

На думку Л. М. Алєксєєвої, ПП – це перш за все творчий вид перекладу у 

порівнянні з усним, що може спиратися на інтуїцію, здогадку тощо. Саме тому 

ПП, що відзначається і найбільшою (порівняно з усним) повнотою, є винятково 

авторським, індивідуальним продуктом і не повторює вже створені моделі. 

Дослідниця також додає, що оскільки час сприйняття тексту перекладачем не 

обмежений, то ПП є найбільш досконалим видом перекладу [6, с. 77]. 

Отже, ми виділили такі особливості ПП: зорове сприйняття ТО; письмова 

форма ТО і ТП; вторинність; високий рівень повноти та творчий характер. 

Виявимо його інші риси у зіставленні з усним перекладом (УП) на основі 

досліджень, у рамках яких таке зіставлення проводилось (И. С. Алексеева, 

2004; Т. А. Казакова, 1988; В. Н. Комиссаров, 2004; Л. K. Латышев, 2001; 

Р. К. Миньяр-Белоручев, 1996; И. И. Ревзин, 1980) .  

Аналіз згаданих робіт показує, що принципова відмінність між ПП і УП 

полягає в одноразовому (у першому випадку) і багаторазовому (у другому 

випадку) пред’явленні інформації [106; 111], із чого випливає важлива риса 

цього виду перекладу – фіксованість тексту оригіналу і тексту-продукту 

перекладу [79]. Тісно пов’язаною з вищезазначеною виявляється інша риса – 

фактор часу. Так, дослідники відзначають, що письмовий перекладач не працює 

в "екстремальних умовах функціонування когнітивних механізмів перекладача" 

[106, с. 10] і максимального обмеження часу [92].  

Однак, зауважимо з власного досвіду, що поява нових гібридних видів 

перекладу (письмово-усних; усно-письмових), а також урізноманітнення вимог 

замовника до перекладу (у тому числі скорочення терміну виконання) додає до 

процесу ПП все більше й більше ознак екстремальності. До того ж, проведене 
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нами анкетування представників перекладацьких агенцій м. Києва засвідчило, 

що майже 70% замовлень у сучасних умовах зазвичай є терміновими (Див. 

Додаток А1). Такі замовлення виконуються перекладачами в умовах 

екстремального когнітивного та психологічного навантаження й 

характеризуються професійними перекладачами як "письмовий синхрон" [119].   

Інша риса ПП – зорієнтованість на переклад текстів підвищеної 

складності – вимагає знань ширшої, аніж в УП, різноманітності 

функціональних стилів та жанрів. До того ж, ПП, на відміну від УП, вимагає 

високого ступеня еквівалентності та функціонально-стилістичної адекватності 

[92, с. 98; 139]. Цю точку зору підтримує І. С. Алексеєва, додаючи також, що у 

ПП взагалі недопустимі змістовні помилки [5, с. 135]. 

Подібну думку висловлює і Т. В. Воєводіна: "у ПП перекладач не має 

права на ті трансформації, до яких би він без сумнівів вдався в УП, оскільки 

вони виявилися б спотворенням смислу" [31, с. 76]. Дотримуючись вимог 

еквівалентності тексту у ПП, перекладач повинен не лише адекватно 

відтворити текст, а й одночасно локалізувати його, тобто адаптувати його для 

цільової аудиторії за змістом, варіантом мови, стилістичним регістром тощо. 

Узагальнюючи наведені вище думки, вкажемо на такі особливості 

письмового перекладу: 1) різномодальність сприйняття ТО і створення ТП, а 

саме: зорове   сприйняття ТО  і його письмове оформлення цільовою мовою; 

2) складність (лінгвістична, змістовна) об’єкту перекладу; 3) фактор часу, що 

означає, що ПП зазвичай відбувається в умовах достатньої кількості часу; 

4) багаторазовість сприйняття ТО і редагування ТП; 5) можливість 

користування словниками, довідковими виданнями тощо; 6) більший ступінь 

повноти відтворення ТО; 7) високий рівень еквівалентності ТП;  8) більша 

залежність ПП від типу/жанру тексту, що перекладається; 9) високий рівень 

творчості. 

Підкреслимо, що незалежно від його напрямку,  основна специфіка ПП у 

когнітивному плані полягає в його човниковому, спіралевидному  характері. 

Окрім цього, характерними когнітивними ознаками ПП  як діяльності 
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виступають: інтроспекція, довгострокова пам'ять, зорове сприйняття 

інформації, повільність, вдумливість, рефлексія, тяжіння до точних 

формулювань. 

Щодо специфіки когнітивних процесів, що протікають під час ПП  на 

іноземну мову, то емпіричні дослідження показали, що когнітивні та діяльнісні 

характеристики процесу ППІМ та перекладу на ППРМ є тотожними. Виявлені 

відмінності зводяться, зокрема, до: темпу перекладу (на 16% повільніший у 

перекладі на ІМ), а також особливостей сегментації тексту (частіша сегментація 

з періодом від 100 знаків у перекладі на ІМ) [212, с. 93]. 

Підсумуємо викладене вище. Отже, ми приймаємо такі основні 

когнітивні ознаки письмового перекладу на іноземну мову (англійську) як 

мисленнєво-мовленнєвої діяльності та враховуватимо їх при створенні 

методики формування ТК у ППАМ: 1) високий рівень творчості; 2) високий 

рівень складності; 3) човниковий характер операцій при створенні ТП; 

4) наявність мовного та когнітивного дисонансу між сприйняттям тексту 

рідною мовою та його продукуванням іноземною; 5) постійне співставлення та 

аналіз концептуальної структури ТО і ТП у процесі перекладу; 6) відсутність 

необхідності постійно задіювати механізм зміни мовного коду у процесі 

створення ТП; 7) інтроспекція, повільність, вдумливість, рефлексія. 

З психологічної точки зору ППАМ як діяльність відзначається більшою 

психологічною комфортністю порівняно з УП через можливість залучення 

зовнішніх ресурсів, відсутність проблем з розумінням ТО та відносно достатню 

кількість часу для виконання. Проте, враховуючи факт постійної "когнітивної 

абдукції" та боротьби з проявами інтерференції, які, на думку представників 

когнітивної теорії перекладу, є результатом мовного та когнітивного дисонансу 

між сприйняттям тексту РМ та його створенням ІМ, ППАМ є надзвичайно 

складною діяльністю в когнітивному плані.  

На нашу думку,  джерелом додаткового когнітивного дисонансу в 

навчальній діяльності виступає практика навчання так званого 

"двостороннього" письмового перекладу, тобто навчання ПП в обох напрямках 
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у межах одного модуля чи курсу. Традиційну схвальність такої практики у 

вітчизняній лінгводидактиці перекладу ми виявили під час аналізу вітчизняних 

ОПП магістра перекладу та обробки анкет викладачів перекладу ВНЗ (Див. 

Додаток А1).  

Зауважимо, що терміни "односторонній" та "двосторонній" письмовий 

переклад не є перекладознавчими і вживаються лише в методичній літературі, 

позначаючи спосіб організації навчання ПП, а не професійну перекладацьку 

діяльність. З точки зору перекладознавства навчання "двостороннього" 

письмового перекладу – це навчання діяльності, якої не існує як реальної 

професійної практики. 

Зважаючи на інші когнітивні ознаки ПП – відсутність постійної зміни 

мовних кодів у процесі створення ТП (на відміну від усного перекладу),  а 

також вдумливість, інтроспекція та налаштованість на виражальні засоби 

цільової мови,  зменшенню когнітивного дисонансу сприятиме, на нашу думку, 

підхід односторонності до організації навчання ПП, який полягає в розділенні 

модулів курсу за напрямками перекладу чи навчанні ППАМ у межах окремого 

курсу.  

Окрім цього, мова викладання, що збігається з цільовою мовою, також 

покликана сприяти підвищенню рівня зосередженості та налаштованості на 

МП, що призводить до зменшення інтерференційних проявів. Так само як і 

переважне використання англомовних автентичних посібників з теорії 

перекладу сприятиме засвоєнню автентичної термінології перекладознавства.  

Проте, як ми вже відзначали, переважна більшість (97%) опитаних нами 

викладачів перекладу (англійська, українська мови) підтримує ідею 

"двосторонності" в навчанні ПП й використовує англійську як мову 

викладання. При цьому зазначено, що на ППАМ припадає приблизно 30% від 

загального обсягу виконаних студентами перекладів (Див. Додаток А1).  

Однак, навряд чи таке співвідношення дає підстави говорити про 

двосторонній переклад, адже частка, що припадає на навчання перекладу на ІМ, 

мала би складати у такому випадку 50%. Наведені вище дані свідчать про те, 
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що 70%  текстів перекладаються  на УМ, проте їх обговорення відбувається АМ 

(мова викладання). Звідси зайве для ПП переключення з мови на мову, що 

збільшує ймовірність проявів інтерференції та вимагає більшого когнітивного 

навантаження у процесі перекладу. 

 У засвоєнні теоретичних знань 76% опитаних викладачів (Див. 

Додаток А1) орієнтуються на неавтентичні посібники, укладені авторами-

носіями української чи російської мов, що не сприяє засвоєнню студентами 

автентичних терміносистем перекладознавства. В результаті навіть в анотаціях 

до вітчизняних наукових робіт з перекладознавства спостерігаємо численні 

приклади калькованих термінів на кшталт "translation transformation"  замість 

"translation technique"; " concretization" замість "particularization" тощо. 

Таким чином, завдання лінгводидактики – на основі врахування описаних 

вище когнітивних та психологічних характеристик ПП мінімізувати 

когнітивний дисонанс ПП як мовленнєвої діяльності за допомогою спеціально 

організованого навчального процесу. Виходячи з об’єкту навчання, що 

розглядається у цій роботі, пропонуємо  підхід "односторонності" в організації 

навчального процесу, за якого: 1) формування ТК у ППАМ  відбувається в 

межах окремого модуля на основі спеціально розробленої підсистеми завдань 

та вправ; 2) мова викладання – англійська, що є мовою перекладу; 3) набуття 

теоретичних знань відбувається на матеріалі автентичних посібників, 

написаних носіями АМ. 

З метою створення ефективної методики формування ТК у ППАМ 

спиратимемося також на методичні рекомендації щодо організації процесу 

навчання ППІМ, що  були сформульовані зарубіжними дослідниками (Д. Жіль 

(D. Gile, 2005), Д. Келлі (D. Kelly, 200; 2008), Д. Кіралі (D. Kiraly, 2000), 

Р. Маккензі (R. Mackenzie, 2000), Н. Павловіч (N. Pavlovic, 2007), Д. Стюарт 

(D. Stewart, 2008; 2009). Ці результати спиралися на проведені емпіричні 

дослідження і зводилися до таких:  
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а) компетентість у ППІМ слід формувати лише на основі високого рівня 

компетентності в іноземній мові (досвідчений користувач, що, як правило, 

відповідає рівню магістра); 

б) цілі навчання перекладу на ІМ мають бути реалістичними і зводитися 

до розвитку умінь у перекладі окремих типів текстів. У якості таких текстів 

пропонується передусім використовувати нехудожні тексти інформативного й 

прагматичного характеру;  

в) повільніший темп здійснення  перекладацьких операцій, що є 

наслідком повільнішого протікання  когнітивних процесів у перекладі на ІМ, 

вимагає використання в якості навчальних матеріалів текстів невеликих 

обсягів;  

г) доведена пряма залежність якості ТП на ІМ від типів текстів і рівня 

сформованості ТК у студента свідчить про доцільність  формування ТК у ППІМ 

як пріоритетної складової;  

д) залежність якості ТП на ІМ від рівня сформованості комунікативної 

компетентності у МП свідчить про доцільність використання в навчанні не 

лише двомовних вправ на формування перекладацьких навичок та умінь, а й 

одномовних, спрямованих на вдосконалення мовленнєвих навичок та умінь; 

е) оцінювання мусить перш за все бути зорієнтованим на врахування 

успішності вирішення перекладацьких проблем, а не врахування помилок, що 

сприятиме підвищенню мотивації студентів під час виконання завдань, 

максимально наближених до професійної діяльності перекладача;  

є) з метою зменшення інтерференційних явищ, що виникають у  

результаті когнітивного дисонансу, характерного для мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності перекладача, навчання перекладу на ІМ слід виділити в окремий 

модуль. 

Емпіричне вивчення зарубіжними дослідниками процесу перекладу на ІМ 

дало також підстави стверджувати про необхідність застосування іншого 

підходу до оцінювання ТП під час навчання, аніж того, що застосовується в 

навчанні перекладу на РМ [199, с. 248]. Однак, на жаль, конкретної методики 
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оцінювання перекладу на ІМ запропоновано не було. Окрім цього, ключову 

роль у формуванні компетентності у ППІМ відводиться умінням вивчаючого  

читання аналогічних текстів та їх використання як мовленнєвих опор у процесі 

перекладу, що дозволить студентам сприймати переклад як пошук текстів, а не 

пошук слів.  

Отже, як видно з викладеного вище, текстотворення у процесі ППІМ 

відзначається когнітивним дисонансом між сприйняттям тексту РМ і його 

створенням ІМ. Окрім цього, порівняно з усним, письмове перекладацьке 

текстотворення відзначається більшим ступенем творчості й вимагає більшої 

зосередженості, налаштованості та рефлексії з метою максимально повного 

відтворення смислу. Все це спонукає до вироблення методики формування ТК 

у ППАМ на основі врахуванням когнітивних характеристик ППІМ, які візьмемо 

до уваги в процесі визначення лінгвістичних передумов формування зазначеної 

компетентності, що стане предметом розгляду в наступному підрозділі.   

 

1.4. Особливості текстів академічного дискурсу як лінгвістична 

передумова формування текстотвірної компетентності у письмовому 

перекладі з української мови на англійську 

Характерною рисою навчальної діяльності студентів і, особливо, 

магістрантів у ВНЗ, як зазначено у Великій Хартії Університетів, є поєднання 

навчання з науково-дослідницькою діяльністю [28, с. 14]. Це означає, що 

магістранти, які оволодівають мовною спеціальністю, мають продемонструвати 

уміння продукувати іноземною мовою тексти наукового характеру на рівні C 

[186, с.232].  

Фактично, ці вміння можна охарактеризувати як уміння 

неперекладацького академічного текстотворення, тобто уміння створювати 

тексти академічного дискурсу (АД) засобами ІМ.  Зосередженість на розвиткові 

таких умінь засвідчив і проведений нами аналіз навчальних планів ВНЗ 

України, що мають магістерські програми підготовки перекладачів. Наявність у 

навчальних планах таких дисциплін, як: "Основи наукових досліджень", 
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"Академічне письмо", "Науковий переклад" тощо вказує на те, що АД є 

основним різновидом дискурсу, що вивчається в магістратурі. 

У зв’язку з пожвавленням  інтеграції України в міжнародний освітній 

простір не менш важливим для магістрів є розвиток умінь перекладацького 

текстотворення у сфері академічного спілкування. Так, спостереження за 

студентами відділення Східної філології Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, що беруть участь у 

програмах міжнародних обмінів в університетах країн Азії, Європи та США,  

виявили, що найбільші труднощі, з якими студенти стикаються в зарубіжних 

університетах, пов'язуються з недостатньо сформованою компетентністю в 

академічному читанні, письмі, а також браком  умінь перекладати АМ та 

іншими ІМ анотації до статей та наукових робіт,  особисті документи 

академічного характеру тощо.  

Звідси, вважаємо за доцільне розпочати формування в магістрів-

майбутніх перекладачів ТК у ППАМ у контексті міждисциплінарних зв’язків з 

курсом "Академічне письмо" на матеріалі текстів АД. Дискурсивний підхід до 

навчання письмового перекладу пояснюємо зосередженістю на процесі 

перекладу (професійно-орієнтований переклад), а не на тексті як його продукті 

(професійний переклад). Під дискурсом у цій роботі розуміємо контекстуально 

та ситуативно зумовлений процес породження та сприйняття зв’язного та 

цілісного мовленнєвого твору, продуктом якого і є цей твір, тобто текст .   

Дискурс як структурне утворення характеризується макроструктурою  та 

мікроструктурою. Макроструктура дискурсу – це його членування на великі 

складові, усередині яких спостерігається певна єдність – тематична, 

референційна, часова тощо [142]. Межі між великими фрагментами дискурсу 

позначаються у письмовому дискурсі графічним виділенням та спеціальними 

лексичними засобами когезії, що належать до елементів мікроструктури. 

Остання пов'язується з членуванням дискурсу на мінімальні складові  які 

можна віднести до дискурсивного рівня [142].  
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 Вважаємо також за потрібне викласти своє розуміння поняття АД, 

оскільки в лінгвістиці існує кілька підходів до його тлумачення. Продуктивним 

у межах нашого дослідження вважаємо широке тлумачення АД як загального 

поняття для позначення всієї сукупності комунікативних жанрів, що 

реалізуються у ВНЗ [225, с. 17]; різновиду інституційного спілкування  у сфері 

науки і вищої освіти [26, с.13].  

При цьому суб’єкти такого спілкування можуть взаємодіяти в 

адміністративній, педагогічній та науковій діяльності, створюючи тексти 

ділового/адміністративного, навчально-педагогічного чи наукового 

характеру/дискурсу. Отже, слідом за В. І. Карасиком, відносимо 

адміністративний,  педагогічний та науковий дискурси до різновидів 

академічного інституційного дискурсу [72, с. 12; 73]. 

Оскільки об’єктом перекладу текстів АД у ППАМ виступає смисл у 

широкому сенсі – зміст у поєднанні з конвенційними та жанровими ознаками 

дискурсу – розглянемо детальніше особливості АД. Підкреслимо, що всім 

різновидам АД притаманна інституційність, що виявляється у формальній 

шаблонності, клішованості, регламентованості комплексом норм, правил та 

обмежень, типових сценаріях спілкування, що, однак допускають певні 

відхилення.  

На основі допустимих відхилень від прототипної структури розрізняють 

жорсткі/максимально конвенційні та м'які/мінімально конвенційні різновиди 

АД [73, с. 25]. Так, наприклад, до текстів жорсткого різновиду АД можна 

віднести особисті документи про освіту, довідки ВНЗ тощо. Різні види анотацій 

(педагогічні, наукові) розглядають як тексти середньої 

жорсткості/конвенційності. До м'якого різновиду відносять тексти підручників, 

енциклопедій, наукові статті, монографії тощо.  

Розглянемо детальніше перелічені різновиди АД з позицій 

лінгводидактики перекладу. Сфокусуємо увагу на жанрово-дискурсивних 

особливостях текстів та наявних перекладацьких проблемах, адже саме вони 
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впливають на вибір стратегії перекладу. А головним завданням навчання 

ППІМ і є набуття студентами умінь вирішувати перекладацькі проблеми. 

Тексти жорсткого різновиду АД характеризуються конвенційною 

формою, тематичною  обмеженістю, використанням нерозгорнутого коду 

висловлювання, максимальною точністю, інваріантним чи мінімально 

варіативним набором мовних  засобів [26, с.13; 80; 116]. До найбільш жорстких 

текстів АД належать офіційні документи, що використовуються в академічному 

інституційному спілкуванні, комунікативною метою яких є надати викладеній 

інформації правового статусу [141].  

На думку І. С. Алєксєєвої, якщо у завдання перекладача не входить 

створення документа, складність такого перекладу є мінімальною, оскільки 

єдиною стратегією перекладу у такому випадку є знайдення зразка 

відповідного документа на МП [4]. Макроструктура адміністративних текстів 

завжди інваріантна: вони мають клішовану й назавжди встановлену форму, а 

такі ознаки макроструктури як логічність та послідовність мають другорядне 

значення.  

Практично нерелевантною для перекладу цього типу текстів є і когезія 

(мовна зв'язність) як ознака мікроструктури документів. Серед мовних засобів 

переважають канцелярські кліше, складний синтаксис, номінативність стилю, 

дієслівні форми теперішнього часу. Таким чином, у процесі навчання ППАМ 

студент має засвоїти, що основна стратегія при перекладі текстів 

адміністративного дискурсу  – адаптація ТО до лінгвокультури МП.  

Практика редагування документів АД авторкою дисертації дозволила 

виявити основні причини неуспішного перекладу таких текстів: незнання 

європейських вимог перекладацького оформлення перекладу (внесення 

обов’язкових поміток); порушення перекладачем автентичної графічної 

структури ТО; на рівні мовного оформлення джерелом труднощів виступають 

назви структурних підрозділів ВНЗ, посад, назв дисциплін тощо. 

З власного досвіду додамо, що легкість перекладу адміністративних 

текстів є відносною, оскільки трапляються випадки, коли аналогічний документ 
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в лінгвокультурі МП відсутній. У такому випадку, на думку  І. С. Алєксєєвої, 

домінантами перекладу все одно залишаються мовні засоби канцелярського 

стилю, а одиницями перекладу виступатимуть слова, словосполучення чи 

речення.  

Дозволимо собі не погодитися з останнім твердженням цитованої вище 

дослідниці, зробленим у руслі лінгвістичної теорії перекладу, яка, на нашу 

думку, майже завжди призводить до неуспішного ППІМ. Для підтвердження 

думки скористаємось прикладом перекладу фрагмента трудової книжки з УМ 

на АМ . 

Трудова книжка CC No 4780 WORKBOOK CC No 4780 

Прізвище: Івасюк 

Імя: Іван 

По-батькові: Іванович 

Дата народження: 29 травня 1976 

 

[печатка відділу кадрів компанії "Інвест"] 

 

1. 15.05.2000. ООО "Інвест". Прийнятий 

на посаду перекладача відділу 

зовнішніх економічних зв’язків. Наказ 

№6 від 15.05.2000. 

  

Старший інспектор  (підпис)  В.Г. Бевз 

 

[печатка відділу кадрів компанії "Інвест"] 

First name: Ivan 

Middle name: Ivanovych 

Last name: Ivasiuk 

Date of birth: May 29, 1976 

 

[Seal] 

 

1. 15.05.2000. Company "Invest" Ltd. 

Accepted to a post of a translator at a 

department of external economic links.  

Order No 6 of 15.05.2000. 

 

Signed by the senior inspector. 

 

[Seal] 

 

(Джерело: [13] Додаток Г)  

 

Як бачимо, переклад не відтворює концептуального змісту назви 

документа та назви відділу саме через орієнтування на слово/словосполучення 
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як одиницю перекладу. Порушена сполучуваність слів через очевидне 

орієнтування перекладача на двомовний словник – практика, що склалася під 

впливом лінгвістичної теорії перекладу [125; 183]. На нашу думку, неуспішний 

переклад у цьому випадку є результатом не низького рівня мовленнєвої 

компетентності в АМ, а хибного орієнтування на лінгвістичну теорію 

перекладу.  

Представимо стратегію перекладу документа з позицій когнітивної теорії 

перекладу. Вважаючи концепт одиницею перекладу, розглядаємо поняття 

трудової книжки як концепт української лінгвокультури. Шукаємо аналогічний 

документ в англомовній лінгвокультурі. Як виявилось, аналогічний документ 

відсутній, так само як і прямий лексичний відповідник. Вилучаємо зміст 

концепту: книга записів про працевлаштування особи, де ключовими 

поняттями є "записи" та "працевлаштування". Отже, пропонуємо попередні 

варіанти: A book of employment records/ Employment records.  

Відкидаючи думку про наявність міжмовних еквівалентів, припускаємо, 

що зміст канцеляризму УМ "прийнятий на посаду" слід передати іншими 

лексичними одиницями. Звертаємося до зразків довідок, резюме АМ тощо й 

пропонуємо варіант: employed as a translator. Назву відділу можна перевірити за 

комбінаторним словником АМ, а також зайшовши на сайт будь-якої організації, 

що має в своєму складі аналогічний підрозділ. Поняття української 

лінгвокультури "наказ" та "інспектор відділу кадрів" також перекладаємо, 

застосовуючи стратегію адаптації. Тож, пропонуємо переклад, враховуючи 

міжнародні вимоги до перекладацького оформлення перекладів документів: 

Translation from Ukrainian                                                      Page 1 of 1 

Employment records CC No 4780 

First name: Ivan 

Patronymic name: Ivanovych 

Family name: Ivasiuk 

Date of birth: May 29, 1976 
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[Seal of the personnel department of Invest Ltd.] 

 

1. May 15, 2000. Invest Ltd. Company.  

Employed as a translator of the department of international economic relations: 

Employment Order No 6 of 15.05.2000. 

 

Senior HR officer                          [Signature]                        V.G.Bevz 

 

[Seal of the personnel department of Invest Ltd.] 

________________________________________ 

1 – Authentic spelling of the first name in Ukrainian: Іван 

2 – Authentic spelling of the patronymic name in Ukrainian: Іванович 

3 – Authentic spelling of the family name in Ukrainian: Івасюк 

Наведений приклад наочно демонструє надзвичайну роль теорії 

перекладу для перекладацької лінгводидактики [233]. Викладач може створити 

цілком ефективну підсистему завдань/вправ, але його позиція прихильника 

лінгвістичної теорії може звести нанівець його методичні зусилля, ставши 

причиною неуспішних перекладів студентів. 

На відміну від текстів максимальної конвенційності, тексти середньої 

жорсткості/конвенційності мають ознаку вторинності. До них належать зокрема 

анотації, які за своїм змістом поділяють на: описові; реферативні; 

рекомендаційні; рекламні; методичні; педагогічні та інші. Комунікативною 

метою таких текстів є надання стислої характеристики самого джерела 

інформації та найзагальніше уявлення про його зміст [172].  

Як показали наші спостереження, найпоширенішими в УМ та АМ 

виступають описові анотації. Описова анотація – короткий опис змісту тексту 

за допомогою безособових конструкцій у формі короткої довідки або опису –  

може бути складена на будь-який вид друкованого твору. Звичайний об'єм 

описової анотації 300-500 знаків, тобто в середньому анотація містить 

3-4 речення. 
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 Звісно, анотація статей відрізняється від анотації більших за обсягом  

жанрів АД (монографій, словників та ін.). Вона є більш лаконічною (1-2 

односкладних поширених речень), не містить інформації рекомендаційного 

типу (цільову аудиторію), інформації про автора та ін. В анотації до статті 

реалізується номінативно-інформативна функція. Для такої анотації 

характерним є: більш повне, ніж у заголовку вираження текстового суб’єкта; 

стилістична нейтральність; прагнення конкретності й інформативності.  

Попри деякі формальні відмінності, макроструктурні характеристики   

описової анотації в УМ та АМ збігаються. Українські дослідники виділяють три 

елементи її композиції: 1) вступна частина, у якій вказуються вихідні дані; 

2) описова, до якої входять загальні відомості про зміст (2-3 основних 

положення, мета даної роботи і сфера застосування, а також способи, за 

допомогою яких досягаються поставлені автором цілі); 3) заключна, яка містить 

один-два висновки і які-небудь окремі особливості викладення змісту тексту, 

що анотується [116].  

Англійські дослідники виділяють п’ять компонентів макроструктури 

описової анотації англомовної анотації наукової статті, що складається 

зазвичай з 4-10 речень: 1) ідентифікація напряму чи проблеми дослідження 

(situating the research by stating a research problem); 2) презентація дослідження, 

його мети та основних характеристик (presenting the research by indicating its 

main purpose or main features); 3) опис методології дослідження (describing its 

methodology); 4) результати дослідження (summarizing the results); 5) 

висновки/рекомендації (drawing conclusions and/or giving recommendations) 

[275]. 

Спільною ознакою макроструктури анотацій у порівнюваних мовах є 

також те, що логічна зв’язність тексту реалізується у межах єдиного абзацу. На 

рівні мікроструктури тексти анотації характеризуються: відсутністю засобів 

когезії через уривчастість викладу. Зауважимо також, що у цьому різновиді АД 

як мікроструктура, так і макроструктура набуває релевантності  для 

перекладу. 
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Лінгвістичні особливості текстів зводяться до: вживання термінологічної, 

академічної лексики та клішованих зворотів; переважного використання 

безособових та пасивних конструкцій в УМ (в АМ замість безособових 

використовуються активні структури) у теперішньому часі; уникнення 

скорочень, акронімів, заперечних речень тощо [172]. Представимо викладені 

вище дискурсивні особливості анотації у вигляді узагальнених схем-зразків, 

створених на основі аналізу аналогічних текстів:  

Анотація 

Досліджено/ вивчено/ розглянуто...... 

 

На основі ...аналізу виявлено/ 

простежено специфіку/ проведено 

класифікацію/ визначено..... 

 

Розроблено концепцію/ встановлено/ 

показано....., що знайшло 

відображення..... 

 

Особливу увагу приділено опису/ 

виробленню критеріїв/ створенню 

системи вправ....  

 

Доведено/ запропоновано/ 

розроблено пропозицію..... 

 

 

Abstract 

The ….. examines/ researches/ reviews/ 

studies / defines/ discusses/  raises the 

problem of….   

 

Sth is/was viewed as/ reviewed/ 

described/ analyzed /presented/ 

challenged….. 

 

The data were collected/ processed/ 

extracted from/ subjected to the 

analysis….. 

 

The results of the study provide insight 

into/ suggest/ prove/ challenge the 

argument….. 

 

The conclusion is drawn/ made on the 

basis of… 

Власний досвід перекладу анотацій дисциплін та анотацій наукових 

статей дозволив нам виділити основні перекладацькі труднощі: 1) переклад 

термінології; 2)  необхідність інколи редагувати макроструктуру ТО у випадках 

перекладу анотацій та наукових статей, призначених для міжнародних 

публікацій з метою адаптування їх до міжнародних академічних стандартів; 

3) необхідність інколи редагувати мікроструктурні та лінгвістичні аспекти, 

зокрема регістр мовлення ТО.  

Опишемо можливий алгоритм перекладацьких операцій, націлених на  

подолання зазначених труднощів. По-перше, переклад має знову починатися  з 
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аналізу аналогічного тексту –  анотації АМ відповідної наукової тематики. 

Окрім анотації, слід звернутися до кількох наукових статей з метою пошуку 

коректних автентичних термінологічних відповідників.  

По-друге, якщо анотація призначена для міжнародної публікації, але її 

структура не повністю відповідає заявленим вимогам, слід максимально 

адаптувати її до відповідних формальних стандартів. Третя проблема, що  

пов'язується з потребою внесення певних змін у ТО, зазвичай торкається 

мовного чи стилістичного оформлення.  

Відзначимо, що сьогодні категорична позиція теорії перекладу щодо 

невтручання в ТО у ППІМ зазнала перегляду. Тому, залежно від обставин та 

вад ТО, перекладачеві рекомендують такі способи вирішення цієї проблеми: 

1) зберегти в ТП вади ТО, але вказати на них у виносках; 2) виправити вади ТО 

зі згоди автора ТО; 3) виправити вади ТО без консультацій з автором ТО (в 

усному перекладі, коли вади надто очевидні); 4) залишити вади в оригіналі 

[цит. за 46, с. 119].          

Розглянемо приклад із перекладацької практики авторки. Наведений 

нижче текст – анотація дисципліни ВНЗ, переклад якої замовлений 

адміністрацією для адміністративного використання.  

Анотація дисципліни 

Назва: Мала проза: оповідання, новела, етюд.   

Cпеціальність:  Літературна творчість. 

Викладач: XXXX  XXXX, д.філол.н. , проф 

Предметом вивчення є малопрозові жанри, які на межі ХІХ-ХХ ст., у 60-ті рр. 

ХХ століття експериментували, епатували, руйнували усталені великі 

художні форми. Аналізується мала проза М. Коцюбинського, В. Винниченка, 

«шістдесятників», чия роль в докорінних змінах стильового, формального і 

змістового регістрів художнього письма  належить до найбільш значущих. 

Дисципліна викладається 1 семестр, студенти складають залік 

Філологія – 0305.   

Кредити ECTS  – 2. 
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Мова викладання – українська. 

Закінчення – 3-й навчальний рік 6-й семестри  

Проаналізувавши ТО, помічаємо небажані для жанру описової анотації 

емоційність та експресивність, створені засобами кількох метафор та 

метафоричного епітету. Впадає в око стилістичний недолік рубрики 

"Дисципліна викладається", оскільки, на відміну від решти в тексті, вона є 

дієслівною, а не  номінативною.  Підкреслимо, що рішення про внесення змін 

до мовного оформлення ТО має узгоджуватись із автором та після детального 

аналізу прагматичних факторів перекладу. До речі, за умов іншого типу 

анотації (рекомендаційної) та іншого адресата, внесення змін до 

вищенаведеного ТО анотації не було б вмотивованим. 

З метою пошуку правильного відповідника проаналізуємо семантику 

лексичних одиниць "експериментували, епатували, руйнували". Всі вони 

концептуально передають значення "робити виклик", що наштовхує нас на 

варіант challenged. Таким чином, у ТП ми зберегли метафоричність, проте 

істотно зменшили рівень експресивності та змістовної надлишковості. 

Доцільним для АД вважаємо деметафоризацією реалії "шістдесятників" – "the 

authors of the sixties".  

Беручи до уваги, що конкретизація думки більш характерна для УМ, 

відтворимо фрагмент "чия роль в докорінних змінах стильового, формального і 

змістового регістрів художнього письма належить до найбільш значущих", 

вилучивши ЛО "формального" та "регістрів". Звідси варіант: whose contribution 

to the radical changes of style and content of belles-lettres writing appeared 

particularly significant. 

  Редагуємо рубрику "Дисципліна викладається". Застосувавши прийом 

номіналізації,  пропонуємо варіант "End-of-course assessment". Експлікуємо 

шифр спеціальності, додавши "Education/Training Code" після звернення до 

англійськомовного аналогічного тексту. Назви рубрик, макроструктуру та 

базову термінологію  перевіряємо за англійськомовними аналогічними 

текстами педагогічної анотації. Пропонуємо можливий варіант перекладу. 
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Course Description 

Short prose genres: stories, short stories and sketches 

Specialization: Literary Creative Writing. 

Delivered by: Professor ХХХХХ, Sc.D. in Philology. 

Description. The course explores short prose genres that challenged more 

traditional and longer ones at the turn of the XIX-XXth centuries as well as in the 

60s of the XXth century. The emphasis is made on the short prose writings by  

M. Kotsubynskyi, V. Vynnychenko and the authors “of the sixties” whose 

contribution to the radical changes of style and contents of belles-lettres writing 

appeared particularly significant. 

End-of-course assessment: End-of-course test in the 6
th
 semester (3rd year). 

Education/Training Code: Philology –   0305.  

ECTS credits: 2. 

Language of teaching: Ukrainian.  

Completion: 6th semester (3rd year). 

Таким чином, для успішного перекладу текстів анотацій студент має 

отримати такі методичні рекомендації: 1) при відтворенні дискурсивних 

характеристик ТО, зокрема його макроструктури, орієнтування на аналогічний 

текст має бути обов’язковим; 2) одиницею відтворення смислу виступає 

концепт; 3) перекладові на АМ має передувати детальний дискурсивний 

(прагматичний, семантичний та лінгвістичний) аналіз ТО, в результаті якого 

може прийматися рішення про певне редагування ТО; 4) основними зовнішніми 

ресурсами, окрім аналогічних текстів, виступають одномовні словники, 

комбінаторні словники АМ, корпуси паралельних текстів, сайти університетів 

та наукових товариств. 

 Розглянувши дискурсивні характеристики текстів максимальної та 

середньої жорсткості, опишемо м'який тип АД (мінімальної конвенційності), 

який тлумачиться як креативний дискурс [54, с.165]. Йому притаманні такі 

риси: максимальна тематична відкритість,  використання розгорнутого коду, 

низька передбачуваність змісту висловлювань, точне вираження смислу, що 
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вимагає великих ментальних зусиль по підбору адекватних мовних засобів, 

мінімальне використання слів-заміщувачів, створення неологізмів для 

позначення явищ, що описуються вперше, більша варіативність композиційної 

структури та мовних засобів порівняно з жорсткими текстами АД. До 

зазначеного типу АД можна віднести наукові статті, тексти підручників, 

енциклопедій, лекцій, монографій тощо.  

Комунікативною метою таких текстів є передача систематизованих знань 

(педагогічний  дискурс) чи інформації наукового характеру (науковий дискурс). 

Комунікативна мета певного типу дискурсу визначає його дискурсивні 

характеристики. Подамо основні риси педагогічного та наукового дискурсів, 

виділені на основі аналізу лінгвістичних досліджень (М. М. Мішанкіна, 

2010; В. Є. Чернявська, 2006; І. Є. Шпенюк, 2012 ).  

  Оскільки мета наукового дискурсу, пов'язується з принциповою 

орієнтацією на одержання нового знання [108, 11–12],  значимими для нього 

виступають критерії науковості: систематичність, методичність, критичність, 

загальнозначимість результатів [96]. Система дискурсивних формул у межах 

наукового дискурсу представлена науковим стилем як специфічною 

підсистемою мовних засобів. Основні риси наукового стилю виявляються у 

його нейтральності, абстрактності (понятійності), логічності, однозначності. 

Універсальним принципом побудови наукового тексту на рівні змісту є  

інтертекстуальність, що пов'язується з апелюванням комуніканта до системи 

знання, сформованої в рамках певної галузі науки [108, c. 20; 162].  Визнаною  

рисою наукового дискурсу є також високий рівень компетентності його 

учасників, що вимагає від перекладача високого рівня предметної 

компетентності. Більшою варіативністю вирізняється макроструктура 

дискурсу. 

Специфікою на рівні когезії виступає велика питома вага засобів 

формального зв'язку, які в тексті представлені максимально експліцитно й 

описують когнітивні операції автора тексту в процесі його створення. З одного 

боку, ці засоби через свою експліцитність та однозначність не є предметом 
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особливих труднощів для перекладача. З іншого боку, при некоректному 

вживанні вони можуть спричинити спотворення логічних зв’язків на рівні 

макроструктури тексту. 

Мовні особливості наукових творів зводяться до таких: 1) словниковий 

склад містить у собі  власне терміни, терміновані слова і словосполучення, а 

також слова загальної мови, які вживаються у наукових текстах у звичних, 

загальноприйнятих значеннях; 2) щільність інформації досягається за рахунок 

скорочень, абревіатур тощо; 3) на морфологічному рівні – частотне 

використання іменників, прикметників, дієслів-звязок; сполучення " дієслово + 

іменник " замість синонімічного дієслова; 4) на синтаксичному рівні – значна 

кількість пасивних речень; безособових (АМ та УМ), неозначено особових 

речень в УМ; дієприкметникових і дієприслівникових зворотів в УМ та 

інфінітивних, герундіальних, дієприкметникових зворотів в АМ; складність та 

варіативність синтаксису. 

Безумовно, мінімально жорсткі тексти АД через свою креативність 

вимагають найвищого рівня компетентності перекладача, проте певний 

алгоритм перекладацьких дій, на нашу думку, підвищить автентичність ТП, а 

саме: 1) вивчаюче читання та перекладацький аналіз максимальної кількості 

аналогічних текстів з теми; 2) укладання термінологічного словника та 

свідомий вибір прийомів перекладу термінів; 3) широке залучення довідкових 

джерел, Інтернет- ресурсів; у разі необхідності – звернення за консультацією до 

експертів; 4) консультування з носієм мови щодо мовленнєвого оформлення. 

Іншим різновидом м'якого АД є педагогічний/навчальний дискурс 

(посібники, лекції тощо). Подібно до наукових текстів, навчальні тексти також 

спрямовані на передачу когнітивної інформації, але у більш спрощеному 

вигляді. Різноманітніше представлена тут емоційна інформація (звертання до 

читачів, оцінювальні твердження). Значно вищою, аніж у науковому дискурсі, є 

щільність інформації через широке використання графічних засобів, ілюстрацій 

та синтаксичної компресії. Меншим є вживання формальних засобів когезії.  
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Подібними є мовні засоби за винятком деяких аспектів, зокрема: в 

лексичному складі спостерігається зменшення термінів за рахунок збільшення 

одиниць загальнонаукового та загального вжитку; наявність емоційно 

забарвленої лексики. Синтаксис характеризується меншою варіативністю та 

вищою часткою активних конструкцій, простіших речень. 

Перекладацькі труднощі, фактично, є спільними для нежорстких текстів 

наукового та педагогічного/навчального дискурсів, а тому й підходи до їхнього 

перекладу відзначаються схожістю. Проте, додаткових зусиль вимагає пошук 

засобів відтворення емоційної інформації та більшої простоти викладу в 

педагогічному дискурсі, аніж в науковому [4].     

Підсумовуючи, зауважимо, що основним завданням у процесі 

формування ТК у ППАМ вважаємо розвиток уміння вирішувати перекладацькі 

проблеми на основі свідомого аналізу дискурсивних характеристик текстів АД. 

Процес навчання має зосередитися на виробленні та засвоєнні студентами 

алгоритму перекладацьких дій, який залежить від типу дискурсу та рівня його 

жорсткості.   

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1. Здійснений у цьому розділі аналіз наявних наукових поглядів щодо 

формування компетентності в ППІМ засвідчив значну нерозробленість цієї 

методичної проблеми як у вітчизняній, так і в зарубіжній лінгводидактиці 

перекладу. Найменше уваги приділено формуванню окремих складових 

компетентності в ППІМ, у тому числі ТК. Вплив останньої на рівень 

сформованості компетентності в ППІМ було доведено зарубіжними 

психолінгвістичними дослідженнями, що й спонукало нас продовжити 

науковий пошук з метою створення ефективної методики формування 

зазначеної компетентності . 

2. Методологічною основою наукового пошуку стали концептуальні 

положення когнітивної теорії перекладу та дискурсивного підходу до навчання 

ПП. У контексті цих положень ППАМ розуміється як формування смислу у 
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процесі руху від ТО до внутрішнього мовлення та співставлення концептів, 

актуалізованих ТО, зі значеннями одиниць МП. ППАМ також розуміється як 

процес міжмовної та міжкультурної текстової діяльності, в результаті якої 

перекладач, поєднуючи дві системи знань, створює цільовий текст відповідного 

мовно-культурного формату.  

 3. З метою визначення психолінгвістичних передумов формування ТК у 

ППАМ були систематизовані основні психолінгвістичні та когнітивні ознаки 

ППАМ як мисленнєво-мовленнєвої діяльності: 1) високий рівень творчості; 

2) високий рівень складності; 3) човниковий характер операцій при створенні 

ТП; 4) наявність мовного та когнітивного дисонансу між сприйняттям тексту 

УМ та його продукуванням АМ; 5) постійне співставлення та аналіз 

концептуальної структури ТО і ТП у процесі перекладу; 6) відсутність 

необхідності постійно задіювати механізм зміни мовного коду у процесі 

створення ТП; 7) відносна відсутність проблем з розумінням ТО; 

8) інтроспекція, повільність, вдумливість, рефлексія.   

4. На основі аналізу найбільш поширених моделей ФПК та зарубіжних 

досліджень з лінгводидактики перекладу було визначено ТК у ППАМ як 

сукупність контрастивних знань про текст і правила текстотворення та умінь 

створювати різні типи ТП, максимально наближені до мовно-культурного 

формату МП. Було уточнено структуру ТК у ППАМ, що складається з: 

1) контрастивних текстових знань; 2) навичок та умінь текстотворення в 

ППАМ; 3) додаткового компонента (вибір та залучення зовнішніх ресурсів у 

процесі текстотворення).  

5. Досліджено жанрово-дискурсивні особливості текстів академічного 

дискурсу, зокрема його адміністративного, педагогічного та наукового 

різновидів. Встановлено, що зазначеним текстам притаманна інституційність, 

що виявляється у формальній шаблонності, клішованості, регламентованості 

комплексом норм тощо. За рівнем стандартизованості розрізняють тексти АД 

максимальної, середньої та мінімальної конвенційності. Встановлено, що 
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зниження конвенційності зумовлює підвищення рівня труднощів, з якими 

перекладач стикається у процесі ПП тексту певного жанру.  

На основі аналізу жанрових характеристик зазначених текстів та власного 

досвіду ППАМ текстів АД запропоновано алгоритм перекладацьких дій для 

запобігання неуспішного відтворення в ППАМ текстів АД. Зроблено висновок, 

що саме дискурсивні характеристики текстів визначають процес формування 

ТК у ППАМ, націлений на засвоєння студентами певного алгоритму 

перекладацьких дій, що залежить від типу дискурсу та рівня його жорсткості. 

Основні положення розділу викладені у публікаціях [58; 59; 60; 61; 62; 66; 

67; 75; 76; 213].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВІРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

ПЕРЕКЛАДІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ 

 

Метою цього розділу є розроблення методики формування текстотвірної 

компетентності у письмовому перекладі з української мови на англійську. Для 

цього обґрунтуємо принципи та критерії відбору текстового матеріалу для 

наших навчальних цілей, визначимо етапи формування ТК у ППАМ, 

представимо підсистему завдань та вправ, створену на основі відібраного 

текстового матеріалу та опишемо модель організації навчального процесу, 

спрямованого на формування  ТК у ППАМ.  

 

2.1. Принципи відбору та організації текстового матеріалу  

для формування текстотвірної компетентності у письмовому перекладі на 

англійську мову 

Проблема відбору текстового матеріалу (ТМ) в контексті навчання 

ППАМ набуває особливої методичної значущості, оскільки письмовий 

переклад – це діяльність, спрямована на особливий тип текстотворення.  Текст 

одночасно виступає як об’єктом перекладацької діяльності, так і одиницею 

навчання перекладу. Зауважимо, що об’єктом перекладу фактично може стати 

будь-який текст, однак не кожний може розглядатися як одиниця навчання.  

Окрім того що текст є продуктом евристичної діяльності, він також 

виступає єдиним і основним видом навчального матеріалу, а відтак має 

максимально відповідати вимогам, що узгоджуються з цілями навчання. У 

зв’язку з цим метою цього підрозділу є визначення принципів відбору та 

організації текстів для навчання письмового перекладу з УМ на АМ. 

Відбір ТМ для навчання письмового перекладу – особливо на ІМ – й досі 

залишається нерозробленим аспектом методики навчання перекладу, хоча 

роботи останнього десятиліття засвідчують значний поступ у цьому напряму. 
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Так, принципи, критерії, вимоги до відбору текстів для навчання окремих 

аспектів перекладу висвітлювались у дослідженнях О. В. Алікіної, 

Є. В. Бєлькової, Н.  М. Гавриленко, Т.  В. Ганічевої, 

Н. В. Кондрашової, Т.  Д. Пасічник тощо. Найгрунтовніші погляди на цю 

проблему викладені, на нашу думку, у дисертації І. В. Зайкової [50].  

Зауважимо, що традиційно відбір ТМ пов'язується з певними 

принципами, під якими розуміють вимоги до якості одиниць відбору, що 

співвідносяться з вихідними положеннями відбору. Такі принципи, з одного 

боку, мають спиратися на загальні положення про відбір навчальних матеріалів 

та визначення змісту навчання, обґрунтовані багатьма провідними 

методистами, серед яких: І. Л. Бім, Н. Ф. Бориско, Б. А. Лапідус, 

Є. І. Пассов, Н. К. Скляренко тощо. З іншого боку, вони повинні враховувати 

специфіку того виду мовленнєвої діяльності, якого навчають.  

Проте, оскільки у роботах дослідників поряд з терміном принципи ми 

зустріли також критерії та вимоги, то перш ніж перейти до завдання, 

визначеного метою підрозділу, вважаємо за необхідне подати тлумачення цих 

понять, які, як показав проведений нами аналіз, нерідко вживаються 

синонімічно. Найчастіше дослідники не розмежовують терміни "принципи" та 

"критерії", що зустрічаємо у роботах С. Г. Улітіної [143, с. 149], Л. П. Тарнаєвої 

[137, с. 74],  Н. В. Кондрашової [84, с. 84], Ю. Н. Бузіної [25, с. 39].  

Під принципами відбору текстів у нашому дослідженні, слідом за 

І. В. Зайковою, розуміємо створені на основі вихідних положень відбору, а 

саме лінгво-дидактичних чинників, вимоги до якісного складу сукупності ТМ, 

необхідного для навчання ППАМ [50, с. 74]. Під критерієм розуміємо якість 

ТМ, що відповідає певним вимогам. 

Взявши до уваги погляди вищеназваних дослідників, адаптуємо їх до 

специфіки нашого навчального процесу.  Нагадаємо, що  особливості навчання 

ППАМ пов’язуємо із розумінням його як: складного психо-когнітивного 

евристичного процесу; міжкультурної текстотвірної діяльності, що полягає у 

перевираженні смислових (концептуальних) одиниць вихідної мови засобами 
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цільової мови. Окрім наведених характеристик, у процесі відбору ТМ 

враховуватимемо також основні результати емпіричних досліджень процесу 

письмового перекладу на іноземну мову (див. 1.3).  

Погоджуючись з І.В. Зайковою у тому, що вимоги до відбору ТМ завжди 

перебувають під впливом певних факторів, що характеризують навчальну 

діяльність, слідом за дослідницею, виділимо основні чинники,  що зумовлять 

визначення принципів відбору та організації текстів для формування ТК у 

ППАМ: 1) фахова (перекладацька) складова процесу навчання, тобто специфіка 

ППАМ; 2) лінгво-культурологічна складова перекладацької діяльності, тобто 

мовні, функціональні та текстові параметри ТМ; 3) методична складова, тобто 

умови навчальної діяльності [50].  

Розглянемо детальніше зазначені чинники з метою розв’язання першого 

завдання підрозділу: визначення принципів відбору текстів для навчання 

письмового перекладу з УМ на АМ. Почнемо з фактора врахування фахової 

складової процесу навчання, а саме специфіки професійно-орієнтованого 

ППАМ як професійної діяльності, що передбачає уміння розуміти й 

здійснювати адекватний переклад текстів, типових/поширених для діяльності 

перекладача у певній професійній сфері.  

Нагадаємо, що анкетування перекладацьких агенцій м. Києва (Див. 

Додаток А1) показало, що найпоширенішими об’єктами перекладацької  

діяльності в ППІМ виступають особисті документи, ділові тексти та папери, що 

належать до адміністративного дискурсу, а також тексти юридичного, 

академічного та наукового дискурсів. Всі названі різновиди дискурсів належать 

до академічного інституційного дискурсу.  

Досвід викладання ППАМ для студентів магістратури переконав нас у 

доцільності вибору текстів зазначеного дискурсу для початкового етапу 

формування ТК у ППАМ. Нагадаємо, що ми розглядаємо інституційний 

дискурс академічного спілкування, що відбувається у ВНЗ (див. 1.4). Додамо, 

що академічний дискурс (АД) з текстами відповідної тематики є найбільш 

знайомим для студентів у ситуативному та лексичному аспектах, а науковий –  і 
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найбільш необхідним у контексті академічної та наукової діяльності студентів-

магістрантів. Крім того, аналіз робочих програм з перекладу для студентів 

магістратури першого року навчання кількох ВНЗ України підтвердив наше 

переконання щодо доцільності відбору текстів академічного та наукового 

дискурсів для навчання ППАМ [52; 126; 127; 128]. 

 На нашу думку, тексти, що покликані забезпечити формування  

компетентності у ППАМ, мають бути професійно спрямованими, з ретельно 

підібраною та більш обмеженою тематикою, ніж у перекладі на УМ. 

Вважаємо, що тексти  початкового етапу навчання мають бути реалізацією 

дискурсу з найбільш знайомою тематикою, хронотопом і комунікативною 

ситуацією в цілому. Оскільки студенти є учасниками інституційного 

академічного спілкування, то саме АД є найбільш знайомим за тематикою, 

хронотопом і комунікативною ситуацією  

Тексти, з якими працює професійний перекладач, створюються носіями 

мови в умовах реальної професійної комунікації і відбивають всі особливості 

такої комунікації, у тому числі соціокультурні чинники професійної діяльності 

та мовленнєву поведінку представників певного лінгвосоціуму  [38].  Звідси  

можна зробити висновок про необхідність відбору текстів, що відображають 

специфіку реальної професійної комунікації. Зауважимо, що ключовим  тут є 

слово "реальна".  

З одного боку, процес навчання письмового професійно-орієнтованого 

перекладу через його винятково діяльнісний характер є максимально 

наближеним до умов реальної професійної комунікації. З іншого боку, як 

засвідчують дані анкетування професійних перекладачів та перекладацьких 

агенцій, більшість випускників перекладацьких факультетів відзначають, що на 

початку професійної діяльності були нездатними адаптувати отримані знання, 

навички та уміння до жорстких вимог ринку перекладацьких послуг через 

затеоретизованість та відірваність процесу навчання від реальної практики 

(Див. Додаток А1).  
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Тому сьогодні все більше спеціалістів як у галузі перекладознавства, так і 

методики навчання перекладу підтримують думку про те, що лише 

максимальне зближення  дещо штучних навчальних та реальних професійних 

ситуацій уможливить підготовку конкурентоздатних і гнучких фахівців. 

Перспективною, на думку Н. В. Крайсмана, стане така система навчання, яка 

озброїть майбутнього перекладача універсальним інструментом когнітивного 

освоєння дійсності та стратегією професійної поведінки [87, с. 269-274].  

Проявом відірваності сучасного процесу навчання перекладу від реальної 

практики є і ТМ, що використовується у підготовці майбутніх перекладачів. 

Так, значна кількість опитаних нами перекладачів, що здійснюють письмові 

переклади нехудожніх текстів на АМ, вказують, зокрема, на  необхідність 

редагування вихідного тексту у зв’язку з його низькою якістю [119]; 

(Додаток А1).  

Таким чином, спостерігаємо суперечність між теорією перекладу, яка не 

рекомендує втручання в текст оригіналу, і реальною практикою перекладу, яка 

таке невтручання в деяких випадках розглядає як професійну негнучкість чи 

некомпетентність перекладача. У зв’язку з цим постає питання: наскільки 

навчальний текст може наблизитися до тих реальних зразків, з якими 

перекладачі стикаються у професійній діяльності?  

На нашу думку, навчальний текст, безумовно, має бути якісним мовним 

продуктом, але, з огляду на те, що останніми роками спостерігається 

переосмислення позицій щодо редагування ТО при перекладі на ІМ, логічним 

було би внесення до навчального матеріалу певної частки дидактично 

неадаптованих текстів. Як стверджує Р. К. Міньяр-Бєлоручев, в умінні при 

необхідності внести редакційні виправлення до ТО знаходить свій вияв 

коригуюча функція перекладача [цит. за 46, с. 119].  

Продовжуючи аналіз чинника фахової/перекладацької складової процесу 

навчання, відзначимо, що цей чинник передбачає відбір ТМ інформативного 

характеру. Це означає, що в текстах має переважати спеціальна та фактуальна 

інформація без емоційно-експресивного забарвлення. Зазначена вимога 
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зумовлюється специфікою напрямку перекладу та попитом на переклад саме 

інформативних текстів на ІМ. Спеціальна інформація, що міститься у таких 

текстах має відношення до предметних  знань, отриманих студентами внаслідок 

вивчення фахових і нефахових дисциплін. Таким чином, з одного боку, це 

сприяє поглибленню предметних знань, а з іншого – наявні знання, що 

розглядаються як фонові для процесу перекладу, полегшать власне 

перекладацький процес.  

Однак, навряд чи адекватне відтворення спеціальної інформації тексту 

можливе без урахування соціально й культурологічно зумовлених 

екстралінгвістичних факторів, що вплинули на створення вихідного тексту. 

Саме тому спеціалісти з перекладознавства та дидактики перекладу [22; 34; 95; 

97; 115; 161; 162; 256; 257] вважають, що проведення глибокого дискурсивного 

аналізу ТО безпосередньо впливає на якість перекладеного продукту. Із 

вищезазначеного випливає, що перекладач має враховувати специфіку сфери 

спілкування, в якій створено текст; ставлення відправника тексту до предмета 

мовлення; комунікативний намір відправника тексту, канал повідомлення 

інформації тощо.      

Таким чином, підсумувавши викладене вище, доходимо висновку, що 

чинник врахування перекладацької специфіки у процесі навчання ППАМ 

зумовлює відбір текстів, що відзначаються такими параметрами: 1) професійна 

спрямованість і поширеність у професійній діяльності перекладача; 

2) обмежена тематика; 3) відображення специфіки професійної комунікації; 

4) інформативність, тобто переважання фактологічної інформації з мінімальним 

вмістом експресивно-емоційних елементів; 5) мовно-культурологічна 

специфіка. 

Перераховані якісні характеристики текстів відбивають вимоги до 

якісного складу сукупності ТМ, необхідного для навчання письмового 

перекладу з УМ на АМ, а отже можуть бути покладені в основу першої групи 

принципів відбору ТМ відповідно до розглянутого чинника. Сформулюємо їх, 

спираючись на описані параметри текстів: 1) принцип професійної значущості 
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текстів (відбір текстів, що відбивають реальні соціальні потреби у ППАМ, у 

тому числі тематику, жанр, тип дискурсу тощо); 2) принцип автентичності ТО 

(відбір текстів, створених носієм МО для носіїв мови і для реальної, а не 

навчальної комунікації); 3) принцип врахування типу інформації ТО (відбір 

текстів, що містять  переважно фактуальну інформації, а не естетичну). 

Другий – мовно-культурологічний – чинник вимагає врахування мовних 

та функціональних особливостей тексту, зокрема його лексичних, граматичних, 

стилістичних та текстових параметрів (завершеність, цілісність, зв’язність, 

логічність тощо). Останнім слід приділити при відборі текстів особливу увагу, 

адже саме вони дозволяють виявити специфіку інформації та зрозуміти логіку й 

послідовність її викладення в певному типі тексту [85; 88; 89; 290]. Таким 

чином, тексти для перекладу на АМ мають бути завершеними, цілісними, 

зв’язними та логічними.  

Окрім цього, необхідно враховувати стилістичну та жанрову 

різноманітність текстів, оскільки саме знання жанрових та стилістичних 

особливостей текстів визначають стратегію перекладу певних типів текстів 

[294]. Звідси випливає, що тексти для перекладу мають відзначатися 

стилістичною та жанровою різноманітністю.  

Зауваживши, що в навчанні ППАМ орієнтуємось на інформативні тексти 

АД, відзначаємо також їхню лексичну специфіку, а саме насиченість термінами, 

оскільки вони, як правило відносяться до спеціальних текстів. Такі тексти 

сприяють виділенню й розумінню спеціальної фахової інформації, що міститься 

в тексті й відбиває екстралінгвістичні особливості певного дискурсу. Отже, 

можна зробити висновок про доцільність відбору текстів, насичених термінами. 

Таким чином, врахування мовних та функціональних особливостей тексту 

зумовило необхідність вибору: 1) текстів, яким притаманні завершеність, 

цілісність, логічність та зв’язність; 2) текстів, що відзначаються стилістичною 

та жанровою різноманітністю; 3) термінологічно насичених текстів. 

Сформулюємо принципи відбору текстів, виходячи з їхніх особливостей, 

наведених вище: 1) принцип відповідності текстовим та мовним параметрам 
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(відбір текстів, що відзначаються завершеністю, цілісністю, логічністю, 

зв’язністю, а також характерними лексико-граматичними ознаками); 

2) принцип стилістичної та жанрової різноманітності (відбір текстів, що 

відзначаються жанрово-стилістичною різноманітністю). 

Методичні чинники вимагають врахування загальних вимог до відбору 

навчального матеріалу, зокрема доступності ТМ. Це означає, що тексти мають 

належати до такого типу дискурсу, в якому предметна інформація не виходить 

за межі фонових знань студентів. По-друге, бажано, щоб відібраний матеріал 

характеризувався постійним нарощуванням складності як у лексичному, так і в 

жанровому плані.   

Врахування доступності ТМ для перекладу пов’язане також із обсягом 

текстів. Спираючись на дані емпіричних досліджень (див. 1.3) про те, що 

швидкість протікання когнітивних процесів при перекладі на ІМ є на 16% 

повільнішою, відзначимо, що тексти на переклад АМ мають бути меншого 

обсягу. Зауважимо також, що методичні чинники також стосуються умов 

навчання, які можуть вплинути на процедуру відбору текстів. У нашому 

випадку вони, перш за все, пов'язуються з рівнем комунікативної 

компетентності студентів у цільовій (англійській) мові. Тож, у  групах з вищим 

рівнем мовленнєвої підготовки доцільно використовувати тексти вищої 

мовленнєвої складності.  

Іншими чинниками, необхідними для врахування є етап навчання та 

кількість годин, відведених на курс перекладу. Це означає, що тексти мають  

відбиратися таким чином, щоб були максимально спрямовані на формування 

тих навичок та умінь, якими студенти повинні оволодіти на певному етапі за 

певної кількості годин.   

Враховуючи сказане вище, сформулюємо принципи відбору ТМ на основі 

врахування методичного чинника: 1) принцип доступності (відбір текстів, 

доступних за обсягом, мовленнєвими характеристиками та специфікою 

інформації); 2) принцип урахування умов навчання (відбір текстів, виходячи з 
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рівня мовленнєвої компетентності студентів, етапу навчання, кількості годин 

тощо). Представимо викладене вище в таблиці 2.1 (с. 78).  

 

                                                                                                      Таблиця 2.1                                                                                            

Принципи відбору ТМ для формування ТК у ППАМ                 

Чинник, що впливає на 

відбір ТМ 

Особливості відбору ТМ 

для формування ТК у 

ППАМ 

Принципи відбору 

Врахування специфіки 

ППІМ 

Відбір текстів, що 

відбивають реальні 

соціальні потреби у 

ППІМ, у тому числі 

тематику, жанр, тип 

дискурсу тощо. 

Принцип професійної 

значущості текстів 

Відбір текстів, створених 

носієм МО для носіїв МО 

і для реальної, а не 

навчальної комунікації 

Принцип 

автентичності ТО 

Відбір текстів, що містять 

переважно фактуальну 

інформації, а не естетичну 

Принцип врахування 

типу інформації ТО 

Мовні, функціональні 

та текстові параметри 

ТО   

 

Відбір текстів, що 

відзначаються 

завершеністю, цілісністю, 

логічністю, зв’язністю, а 

також характерними 

лексико-граматичними 

ознаками  

Принцип відповідності 

текстовим та мовним 

параметрам 

Відбір текстів, що 

відзначаються жанрово-

стилістичною 

різноманітністю. 

Принцип стилістичної 

та жанрової 

різноманітності 

                                                                                       

Умови навчання 

Відбір текстів, доступних 

за обсягом, мовними 

характеристиками та 

специфікою інформації 

Принцип доступності 

Відбір текстів на основі 

врахування рівня 

мовленнєвої 

компетентності студентів, 

етапу навчання, кількості 

годин тощо 

Принцип урахування 

умов навчання 
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Отже, визначивши принципи відбору текстів у відповідності з нашими 

навчальними цілями, перейдемо до вирішення другого завдання підрозділу – 

обґрунтуванню принципів організації ТМ для навчання ППАМ. З цією метою 

звернемося, перш за все, до аналізу досліджень з цього питання. Зауважимо, що 

під організацією ТМ розуміємо таку впорядкованість ТМ, яка уможливлює 

його використання як навчального матеріалу у процесі формування ТК у  

ППАМ. 

Як показав аналіз теоретичного доробку з перекладознавства та 

лінгводидактики перекладу, проблема організації ТМ для формування ТК у 

ППАМ чи власне навчання ППАМ/ППІМ фактично не вивчена. Наявні праці, в 

основному, стосуються організації текстів для навчання читання іноземною 

мовою та навчання письмового перекладу на РМ (І. В. Зайкова (2009), 

Т. А. Ковальова (2005), О. В. Крилова (1998), Т. С. Сєрова (1989), С. Г. Улітіна 

(1999), Р. Ф. Хасанова (2008). Отже, в своїй роботі спиратимемось на принципи 

організації ТМ, виділені на основі аналізу робіт вищенаведених авторів, та 

адаптуємо їх до навчання ППАМ. Зупинимось на них детальніше. 

1. Принцип ускладнення текстового матеріалу. Згідно з цією вимогою, 

тексти  мають бути організовані за рівнем ускладнення мовного матеріалу та 

тематики. Звідси випливає, що на початковому етапі навчання недоцільно 

включати до ТМ термінологічно насичені тексти та тексти незнайомої 

тематики. 

2. Принцип поступового жанрового ускладнення, що означає організацію 

ТМ від жорстких/максимально конвенційних до м'яких/максимально 

конвенційних текстів (див.1.4), від простіших для перекладу жанрів до 

складніших у межах певного дискурсу. Організація ТМ, за якої тексти різних 

жанрів пред’являються послідовно – від простих до складних, дозволить 

сформувати у студентів навички та уміння перекладу текстів різних жанрів.  

3. Принцип поступового збільшення обсягу текстів вимагає організації 

ТМ за ступенем збільшення обсягів з тим, щоб він був доступним для 

виконання ППАМ. Зауважимо, що питання обсягів текстів у навчанні ПП є 
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надзвичайно важливим і зовсім недослідженим. Аналіз вітчизняних 

підручників з перекладу показав, що обсяг текстів для перекладу сягає від 1 до 

4 сторінок (2000-8000 др. зн.). А результати анкетування професійних 

перекладачів [119] та викладачів, що професійно займаються перекладацькою 

діяльністю (Додоток А.1.), засвідчили, що якісний переклад 1 сторінки 

незнайомого тексту з ІМ на РМ займає в середньому 60 хв.  

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Асоціації 

перекладачів України, обсяг виконаного перекладу за робочий день 

професійного перекладача становить п’ять сторінок, тобто приблизно 90 хв. 

відводиться на переклад однієї сторінки тексту [10]. Взявши до уваги, що 

співвідношення аудиторної та самостійної роботи студентів має бути 1:2/ 1:3, 

вважаємо недоцільним включати до ТМ для навчання ППАМ тексти, обсяг 

яких перевищує 4000 др. зн. (просунутий етап навчання). 

4. Принцип навчальної доцільності текстів, що співвідноситься з 

принципом урахування умов навчання  (принцип відбору ТМ), вимагає у 

процесі організації ТМ орієнтуватися на рівень підготовки студентів, кількість 

годин, відведених на вивчення курсу тощо. Цей принцип також тісно 

пов'язаний з попереднім принципом організації ТМ , оскільки великі за обсягом 

тексти не є ефективними в навчанні ППАМ. 

Отже, визначивши принципи відбору та організації ТМ для формування 

ТК у ППАМ, зведемо їх у загальній таблиці 2.2 

Таблиця 2.2 

Принципи відбору та організації ТМ для формування ТК у ППАМ 

Чинник, що 

 впливає на 

відбір ТМ 

Принципи відбору ТМ Принципи 

організації ТМ 

Урахування 

специфіки 

ППАМ 

Принцип професійної значущості 

текстів 

 

Принцип автентичності ТО 

Принцип урахування типу 

інформації ТО 

Мовні, 

функціональні та 

Принцип відповідності текстовим 

та мовним параметрам 
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текстові 

параметри ТО   

Принцип стилістичної та 

жанрової різноманітності 

 

 

 

Продовження Таблиці 2.2 

Умови навчання Принцип доступності Принцип 

ускладнення ТМ 

Принцип урахування умов 

навчання 

Принцип жанрового 

ускладнення 

Принцип 

поступового 

збільшення обсягу 

текстів 

Принцип навчальної 

доцільності текстів. 

Взявши до уваги соціальний попит на ППАМ, а також виведені принципи 

відбору та організації ТМ, відзначимо, що доцільними для наших навчальних 

цілей можуть стати різножанрові тексти, що належать до інституційного 

академічного дискурсу, зокрема його адміністративного, педагогічного та 

наукового різновидів. Зауважимо, що дискурсивний підхід до відбору текстів 

означає, що акцент ставиться не лише на текстових особливостях, що 

зумовлюються специфікою мовних одиниць, які використовуються в тексті, але 

й на характеристиках учасників та умовах спілкування, оскільки під дискурсом 

розуміємо текст, занурений у ситуацію спілкування.  

Нагадаємо, що вибір АД зумовлений тим фактом, що попри певні 

відмінності, майже всі його різновиди характеризуються  спільними ознаками: 

1) невираженістю особистісного компонента; 2) трафаретністю спілкування. У 

стилістичному плані тексти інституційного АД відзначаються: 

1) стандартизованою структурною і формальною композицією; 2) логічною 

основою, тобто чіткістю і ясністю викладених думок, що не передбачає 

використання мовних засобів образності та емоційності; 3) поширеною 

стандартизацією мовних зворотів; 4) суворими вимогами до лексики (вживання 

термінології, відсутність діалектизмів, жаргонізмів, розмовної лексики); 

5) наявністю певних (часто – стандартизованих) засобів мовної когезії; 6) у 
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морфологічному плані – широким вживанням віддієслівних іменників та 

пасивних конструкцій; 7) вимогою дотримуватися прямого порядку слів та не 

зловживати складним синтаксисом [72, c. 5-20; 243; 304].  

На додаток, усі тексти, що належать до вищенаведених різновидів 

інституційного АД засвідчують переважання фактуальної інформації, що 

робить їх доцільними для навчання ППАМ. Зауважимо також, що присутність 

спільних для всіх різновидів рис полегшує  процедуру оцінювання, оскільки не 

потребує вироблення окремих інструментів чи критеріїв для кожного типу 

тексту. 

Визначивши тип дискурсу та його різновиди, встановимо типи та жанри 

текстів АД, які будемо використовувати як навчальні. Враховуючи викладені 

принципи відбору та організації, вважаємо за доцільне використання наступних 

жанрів текстів у послідовності від жорстких/максимальної конвенційності до 

м'яких/мінімальної конвенційності: 1) жорсткі тексти адміністративного дискурсу 

(академічної тематики) – атестат про середню освіту, диплом, додатки до 

атестата та диплому; академічна довідка та інші особисті документи; 

2) вторинні тексти середньої жорсткості, що належать до педагогічного/ 

академічного дискурсу – анотація навчальної дисципліни/ наукової статті; 

3) м'які тексти академічного/ педагогічного/ наукового дискурсу – статті з 

підручника, енциклопедії, наукові статті з тематикою, що відбиває фахове 

спрямування студентів тощо.  

Розглянемо запропоновані жанри на прикладі жорстких текстів 

адміністративного дискурсу.  

ДИПЛОМ 

з відзнакою 

ЖВ-ШШ            №567773 

Цей диплом видано Вікторову Віктору Вікторовичу 

в тому, що він в 1979 році вступив до Кіровоградського державного 

педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна і в 1984 році закінчив повний курс 

названого інституту за спеціальністю "Англійська і німецька мови". 



 83 

Рішенням державної екзаменаційної комісії від 23 червня 1984 р. Вікторову  

Віктору Вікторовичу присвоєно кваліфікацію вчителя англійської та німецької 

мов. 

Голова державної екзаменаційної комісії         (Підпис) 

Ректор                                                                       (Підпис) 

Секретар                                                               (Підпис) 

Місто Кіровоград 23 червня 1984 р. 

Реєстраційний № 78 

 

Інститут філології 

Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Довідка 

11.04. 2009 

м. Київ 

             

           Цим засвідчуємо, що студент другого курсу факультету Східних мов 

Діброва Євген Васильович посів друге місце в Олімпіаді з японської мови, що 

проводилася 18-20 березня 2009 року Київським лінгвістичним університетом та 

Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. У зв’язку з цим Діброва Є.В. рекомендований для участі у програмі 

обміну студентами. 

           Видано для подання до Посольства Японії в Україні. 

 

Директор Інституту          XXXX     (Підпис) 

Як видно із наведених зразків, їх вибір задовольняє принципи, що 

випливають зі специфіки ППАМ, а саме: тексти є автентичними, відзначаються 

переважанням фактуальної інформації і є професійно значущими, оскільки, як 

показало анкетування, користуються найбільшим соціальним попитом. До того 

ж, вони задовольняють вимоги жанрової різноманітності та відповідають 

спільним та типовим текстовим та мовним параметрам текстів інституційного 
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АД, що були описані вище. Нагадаємо, що ці принципи зумовлені чинником 

урахування мовних, функціональних та текстових параметрів ТО.   

Щодо реалізації принципів, зумовлених методичним чинником, слід 

зазначити, що вказані тексти є доступними для перекладу студентами-

магістрантами як у плані лексики, так і спеціальних фахових знань (академічна 

тематика). Більш того, як показав аналіз навчальних програм, у курсі 

практичного курсу АМ у студентів-магістрів розвиваються вміння академічного 

читання та письма, що дозволяє студентам краще засвоїти стильові та лексичні 

норми текстів АД. 

Щодо організації ТМ цього різновиду дискурсу, то пред’явлення текстів 

на переклад йде у напрямку від атестату до довідки, тобто від більш 

стандартизованого тексту меншого обсягу,  до менш стандартизованого тексту 

більшого обсягу, а також від простішого жанру до складнішого. Така 

організація засвідчує дотримання принципів  поступового ускладнення ТМ, 

збільшення обсягу текстів та жанрового ускладнення.  

Джерелами відбору ТМ стали тексти друкованих наукових видань, 

тексти, надані перекладацькими агенціями (зі змінами персональної 

інформації), тексти, перекладені авторкою дисертації для певних інституцій  (зі 

змінами персональної інформації) та тексти, що перебувають у вільному 

доступі в мережі Інтернет. Внаслідок аналізу 189 текстів нами  було відібрано 

60 текстів, що відповідали вищенаведеним принципам (Див. Додаток Г). 

Дібрані тексти склали основу створення підсистеми вправ та завдань для 

формування ТК у ППАМ, що стане предметом викладу в наступному 

підрозділі.       

 

2.2. Етапи та підсистема завдань і вправ для формування текстотвірної 

компетентності у письмовому перекладі з української мови на англійську 

У попередньому підрозділі ми виокремили принципи відбору ТМ із тим, 

щоб покласти відібрані тексти в основу створення підсистеми завдань та вправ 

для формування ТК у ППАМ. Зауважимо, що сьогодні така підсистема відсутня 
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через брак методичних досліджень, присвячених навчанню ППІМ. Отже, в 

цьому підрозділі зосередимося на створенні та обґрунтуванні підсистеми 

завдань та вправ для формування ТК у ППАМ. З цією метою візьмемо до уваги 

також напрацьований досвід дослідників у створенні системи вправ для 

навчання іноземного мовлення [27; 133; 140] 

Теоретичне обґрунтування  понять "вправа" та "система вправ" у навчанні 

перекладу, на відміну від царини навчання іноземного мовлення,  залишається 

малодослідженим аспектом методичної науки й вимагає окремого підходу у 

зв’язку зі специфікою перекладацької діяльності. В своїй роботі ми спираємося 

на визначення вправи для навчання перекладу, запропоноване Т. С. Сєровою.  

Дослідниця вказує на те, що це особливим чином організована вправа на 

переклад цілісного письмового/усного зв’язного тексту, яка передбачає 

прийняття й реалізацію смислового рішення на основі когнітивних висновків у 

процесі читання чи аудіювання цього тексту, а також миттєву мовленнєву 

комунікативну дію з текстом-висловлюванням на МП в умовах перекладацької 

ситуації [130, с. 185]. Проте, вважаємо, що доречнішим для наведеного 

визначення та й загалом у контексті навчання професійно-орієнтованого ПП 

був би термін "завдання" через максимальне уподібнення навчальних завдань 

на переклад з реальною професійною діяльністю перекладача. 

На нашу думку, завдання для навчання професійно-орієнтованого ПП є 

творчими, тобто такими, що передбачають внесення нових елементів, 

перетворень, доповнень до мовного/мовленнєвого матеріалу чи його смислову 

обробку [2, с. 302].  Вони є винятково текстовими [2, с. 303 ], спрямованими на 

розвиток умінь перекладу цілісного письмового зв’язного тексту, що  відрізняє 

їх від вправ (особливо для навчання навчального перекладу). Останні є 

переважно аспектними, зорієнтованими на мовні одиниці дотекстового рівня та 

спрямованими на розвиток мовленнєвих навичок. 

Приймаючи зміст та сутність визначення  вправи, 

запропонованого Т. С. Сєровою, наведемо власні потрактовування понять 

завдання та вправа для навчання ПП та надалі вживатимемо їх у цій роботі в 
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таких значеннях.Отже, під завданнями для навчання ПП розуміємо такі 

структурні одиниці організації навчального матеріалу, які є когнітивно 

комплексними, творчими та спрямованими на створення цілісного й зв’язного 

тексту як продукту перекладацької діяльності у процесі концептуальної 

об’єктивації ТО засобами МП.  Під вправами розуміємо такі структурні одиниці 

організації навчального матеріалу, які не передбачають створення цілісного й 

зв’язного ТП як продукту перекладацької діяльності й зазвичай виконуються на 

дотекстовому чи доперекладному рівні. 

Зауважимо, однак, що розмежування термінів "вправа" та "завдання" не 

набуло теоретичного висвітлення в лінгводидактиці перекладу, а тому наше 

потрактовування цих понять не претендує на наукову достовірність, оскільки 

потребує глибокого теоретичного обгрунтування.   

Щодо поняття системи вправ, то серед праць перекладознавців ХХ 

століття лише в роботі В. С. Ходирєва ми знайшли оперування власне терміном 

система вправ та презентацію цієї системи для навчання військового перекладу 

[150, с. 79-126]. Проте, на практиці проблемами систематизації та класифікації 

вправ займалися майже всі перекладознавці - автори посібників з перекладу. 

Вивчення низки досліджень, присвячених проблемі вправ для навчання 

перекладу виявило спільну тенденцію серед більшості дослідників: поділяти 

вправи на доперекладні та власне перекладні [12, с. 23-32; 81; 106, с. 95]. Серед 

останніх виділяють мовні (спрямовані на актуалізацію фонових, мовних знань 

та текстоаналітичних умінь), операційні (розвиток умінь вирішувати 

перекладацькі проблеми шляхом застосування певних перекладацьких 

прийомів) та комунікативні (розвиток умінь комплексного вирішення 

перекладацьких завдань у різних комунікативних ситуаціях). Але, як зазначає 

Т. Д. Пасічник, така класифікація вправ не завжди була методично коректною, 

оскільки базувалась на змішуванні критеріїв, і, в основному, розподіл 

стосувався етапів навчання, а не типів вправ [117].  

Початок ХХІ століття з його надзвичайним інтересом до методики 

навчання перекладу залишив певний теоретичний доробок стосовно підходів до 
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розробки систем і типологій вправ. Варто виокремити системи вправ для 

навчання письмового та усного перекладу, запропоновані російськими 

дослідницями О. Є. Аксьоновою та С. А. Корольковою, а також українськими 

дослідниками Т. В. Ганічевою, Т. Д. Пасічник та Л. М. Черноватим.  

Так, перші дві системи реалізуються у три етапи, кожний з яких 

пов'язується з формуванням, розвитком чи вдосконаленням окремих навичок та 

вмінь [3] чи окремої (текстотипологічної, операційної, соціокультурної) 

компетенції [86]. Система вправ для навчання усного перекладу Т. В. Ганічевої 

спирається на три групи вправ: підготовчі, операційні (для формування 

навичок), цілісні (для розвитку умінь) [36, с. 90-96].  

Т. Д. Пасічник, розглядаючи навчання писемного двостороннього 

перекладу комерційних листів, виділяє два етапи: етап формування навичок і 

вмінь та етап вдосконалення вмінь писемного перекладу. Кожний етап, у свою 

чергу, поділяється на підетапи, протягом яких виконуються групи вправ для 

формування навичок і вмінь чи вдосконалення відповідних умінь [117].  

Система вправ для навчання письмового (галузевого) перекладу, 

запропонована Л. М. Черноватим, містить три підсистеми (підготовчі вправи, 

вправи для формування навичок та вправи для формування умінь), до кожної з 

яких входять певні групи вправ [159, с. 217] Отже, попри термінологічну 

відмінність, всі описані класифікації та системи вправ засвідчують спільну 

тенденцію врахування фаз перекладацького процесу, а саме: рецептивної 

(аналітичної) та продуктивної (синтетичної) та певного підготовчого етапу.  

Спираючись на компетентнісний підхід до навчання ППАМ, застосуємо 

його й до створення підсистеми вправ для формування ТК у ППАМ. Названий 

підхід передбачає, з одного боку, націленість на поглиблення знань та 

вдосконалення навичок, що лежать в основі компетентностей як складових 

ФКП, а з іншого – актуалізацію компетентності, найбільш характерної для 

професійної діяльності перекладача. У ППАМ, як ми вже зазначали, такою 

вважаємо текстотвірну компетентність.  
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На тлі викладених вище підходів до формування ТК у ППАМ, 

лінгводидактичних основ перекладацької діяльності, виокремлених нами в 

попередньому розділі, а також власного викладацького досвіду, сформулюємо 

принципи, якими керуватимемось у створенні підсистеми завдань та вправ у 

контексті наших навчальних цілей: 1) Принцип урахування специфіки виду 

перекладу; 2)  принцип урахування рівня мовленнєвої компетентності в МП; 

3) принцип поступового ускладнення перекладацьких операцій; 4) принцип 

інтегрованості; 5) принцип максимального наближення до реальних умов 

професійної діяльності перекладача. Зупинимось на них детальніше.  

Принцип урахування специфіки виду перекладу вимагає більшої частки 

продуктивних завдань, оскільки рецептивна фаза в перекладі з РМ майже не 

становить труднощів. Однак, з іншого боку,  в цьому виді перекладу зростає 

роль вправ / завдань на формування умінь критично оцінювати / редагувати ТО 

через зниження його якості – тенденція, на яку в останні роки вказують 

професійні перекладачі.  

У відповідності до другого принципу, завдання/вправи мають спиратися 

на реальний рівень мовленнєвої компетентності студентів в АМ. 

Завдання/вправи, що не відповідають рівню мовленнєвої компетентності 

студентів, не мотивують їх до розвитку власної ФКП. 

Підтримуючи думку про перекладацьку операцію як одиницю 

перекладацької діяльності, вважаємо, що вправи на формування ТК у ППАМ 

мають спиратися на принцип поступового ускладнення перекладацьких 

операцій як у кількісному, так і в якісному плані, тобто від однієї до кількох 

операцій; від простої до складної. Принцип інтегрованості передбачає 

використання у вправах ТМ, що належить до знайомих типів дискурсів та 

містить фахову фонову інформацію. При цьому інтегрованими у підсистему 

можуть бути аспектні вправи, націлені на вдосконалення лексичних, 

граматичних, стилістичних навичок у контактуючих мовах і зорієнтовані на 

будь-яку одиницю мови чи мовлення.  
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Зауважимо, що ми не знайшли в методичній літературі вимог до 

підсистеми завдань/вправ для навчання професійно-орієнтованого перекладу на 

іноземну мову, тому візьмемо до уваги досвід наших попередників у створенні 

системи вправ для навчання перекладу на рідну мову, а також загальні 

положення щодо системи вправ для навчання іноземної мови, розроблені 

І. Л. Бім, Н. Ф. Бориско, В. А. Бухбіндером, Ю. І. Пассовим, В. Л. Скалкіним, 

Н. К. Скляренко, О. Б. Тарнопольским, С. П. Шатіловим, тощо.  

До виділених цими дослідниками параметрів системи вправ належать: 

системність, структурність, інтегрованість та ієрархічність. Іншою 

характеристикою є здатність системи  умовно розчленовувати процес навчання, 

робити його прозорим, що дозволяє враховувати деталі. Таке розчленування 

відбувається за рахунок наявності кількох рівнів, специфіка кожного з яких 

визначається  метою, структурою, ступенем складності, критеріями побудови та 

рівнем організації [20, с. 72]. Розчленування системи пов'язується також з її 

стадіальністю, тобто з наявністю етапів навчання [138]. 

З огляду на викладене вище,   розроблена нами підсистема завдань та 

вправ для формування у магістрів-майбутніх перекладачів ТК у ППАМ (Див. 

рис 2.1, с. 89) передбачає три етапи реалізації: 1) початковий; 2) середній; 

3) просунутий. Етапи співвідносяться з певним типом дискурсу, тексти якого, з 

одного боку, утворять сукупність навчального матеріалу, а з іншого, виступлять 

об’єктами перекладацької діяльності.  

У нашому випадку підсистема вправ та завдань спирається на ТМ 

інституційного АД у його широкому розумінні, зокрема три його різновиди: 

адміністративний, педагогічний та науковий. Тексти зазначених різновидів АД 

відрізняються також ступенем жорсткості/конвенційності. Проте, на нашу 

думку, ТМ, покладений в основу створення підсистеми завдань та вправ, може 

належати до будь-яких типів дискурсу чи жанрів текстів за умови дотримання 

принципу послідовного ускладнення жанрів, текстів та перекладацьких 

операцій. Детальніше зупинимося на особливостях кожного етапу реалізації 
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підсистеми завдань та вправ, що схематично представлена на Рис. 2.1. 

(Див. с. 90).    

Метою початкового етапу є формування інформаційно-пошукових 

навичок та розвиток аналітико-інтерпретаційних умінь, а також умінь  
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перекладати  максимально конвенційні тексти адміністративного дискурсу. У 

процесі виконання завдань та вправ студенти  набувають та поглиблюють 

знання про типи дискурсу, жанри текстів, їхні ознаки а також специфіку 

текстотворення  в УМ та АМ. Метою цього етапу є також спонукання студентів 

до напрацювання власної перекладацької типології текстів в обох 

лінгвокультурах.  

Представимо групи завдань та вправ першого етапу (комплекс завдань та 

вправ (А) на переклад текстів адміністративного дискурсу): (1А) на розвиток  

умінь визначати типологічні макроструктурні (композиційна структура, 

формат) та мовно-стилістичні особливості аналогічних текстів; (2А) на 

вдосконалення лексичних навичок у МП (синонімічне перефразування); (3А) на 

розвиток умінь створювати ТП певного жанру на основі свідомого вибору 

перекладацької стратегії; (4А) на розвиток умінь критично оцінювати та 

редагувати ТП.  

До цього комплексу входить також група завдань на самостійне 

виконання: (сз1) розвиток та вдосконалення інформаційно-пошукових навичок   

та умінь вивчаючого читання АМ; (сз2) на розвиток та вдосконалення умінь 

самостійно поповнювати контрастивні знання про дискурс та текст; (сз3) на 

розвиток умінь самооцінки та рефлексії. Розглянемо зазначені групи вправ та 

завдань детальніше. 

Зазначимо, що розпочинаємо реалізацію підсистеми із групи самостійних 

завдань сз1 та сз2. Оскільки ми розділяємо модулі навчального процесу за 

напрямками перекладу, де модуль перекладу на АМ є другим, то завдання для 

самостійного опрацювання студенти отримують на останньому занятті модуля 

перекладу на УМ. Наведемо приклади групи самостійних завдань.    
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Приклад сз1А. Мета: розвивати інформативно-пошукові навички та 

аналітико-інтерпретаційні уміння (навчити студентів вести перекладацьке 

портфоліо і поповнювати його аналогічними текстами та лексичними кліше, 

типовими для текстів адміністративного дискурсу). Інструкція: Read extensively 

in the target language. Search the Internet for comparable texts of personal 

documents and certificates in Ukrainian and English. Bring the samples to the 

classroom, analyze them and exchange with the peers. Comment on  their structural 

and linguistic characteristics. Put the documents into your Translator's Portfolio.   

Зазначимо, що ідею застосування перекладацького портфоліо як способу 

систематизації та поповнення знань ми запозичили у Суханової Н. І. [136]. У 

процесі навчання та виконання письмових перекладів Студенти заносять до 

власних портфоліо зразки аналогічних текстів, власні переклади, словники 

термінів, адреси корисних сайтів тощо.  

Приклад сз2А. Мета: розвивати уміння самостійно поповнювати знання 

про дискурс/текст. Інструкція: Be a researcher! Make use of the Info Box to 

become an expert in the theory of discourse. Comment on typological characteristics 

of Institutional discourse in SL and TL. 

INFO BOX 

1. Discourses of higher education./ Andrea Mayr, David Machin, Tony Bastow 

and Gill Abousnnouga. Language and Power. An Introduction to Institutional Discourse. 

– London: Continuum International Publishing Group, 2008.- P.26-45. 

http://ru.scribd.com/doc/52574769/Language-and-Power-an-Introduction-to-

Institutional-Discourse 

2. S. Campbell. Translation into a Second Language. – New York: Addison 

Wesley Longmsn, 2003. – 208 p. 

3. Герасименко Н. І., Карпова С. А., Ракитянська В. Д., Сокольницька Л. О. 

Ділова українська мова. – Одеса: УДАЗ ім. О.С. Попова, 1999. 

 Метою останньої групи самостійних завдань є розвиток умінь самооцінки 

та рефлексії. Самооцінка та самоконтроль набувають вагомого значення у 

перекладацькій професії і є обов’язковими елементами ФКП, а тому у процесі 
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навчання ПП потрібно розвивати не лише уміння критично оцінити виконані 

переклади, а й дати об’єктивну оцінку власного компетентнісного зросту. 

Приклад сз3А. Мета: навчити студентів об’єктивно оцінювати свої 

досягнення у процесі навчання; розвивати здатність до рефлексії. Інструкція: 

Be constructively self-critical. a) Make use of the ECTS scores to assess your 

achievements and skills in translating texts of administrative  discourse. 

Description       Score (of 100)     Grade               

Astonishing progress, isn't it? 

Far from Brilliant, could be better 

I'm Competent enough 

It's been a Dull advancement 

I have to Exercise a lot 

90 – 100 

85 – 89 

75 – 84 

65 – 74 

60 - 64 

A 

B 

C 

D 

E 

b) Reflect on your achievements, award yourself a grade and note down what you 

think should be done to improve your performance. 

Skills Statements  Grade Notes on 

improvement 

" 
I 

k
n
o
w

" the definition of "text" and "discourse".    

the types and genres of institutional discourse 

and their basic textual and linguistic features. 

  

"I
 c

an
 "

 

suggest the proper strategy to translate 

personal and institutional documents from 

Ukrainian into English. 

  

pick up the appropriate lexical units to store 

them in the Memory section of my Translator's 

portfolio.  

  

translate personal academic documents and 

certificates from Ukrainian into English. 

  

edit translated personal academic documents 

and certificates from Ukrainian into English. 

  

“I
 m

ak
e 

u
se

 o
f 

“ the sources found on the Internet.   

of monolingual dictionaries.   

Наступною на цьому етапі є група вправ на розвиток умінь визначати 

типологічні макроcтруктурні (композиційна структура, формат) та мовно-
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стилістичні особливості аналогічних текстів. Оскільки макроструктурні та 

мовно-стилістичні характеристики набувають особливої значущості в текстах 

адміністративного дискурсу, адже є різними у різних лінгвокультурах, розвиток 

умінь їх аналізувати і складає мету цієї групи прав. 

Приклад 1А. Мета: навчити студентів визначати жанрові 

характеристики тексту та схематично представляти його структурний формат. 

Інструкція: Look for textual typology in translation.  1) Define the genre of the 

texts below; 2) Draw structural schemes of textual formats of texts B and C. Follow 

the model; 3) Put the structural schemes of the documents into your Translator's 

portfolio.   

Model: text A. 

  CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

This certifies that: 

 

MS. ANALYN A. GOMEZ 

 

has participated in the District Echo 

Training on Capacity Building for Teachers 

held on April 12, 2004 at Tomas Jefferson 

Memorial Elementary School, New York, 

USA, and is awarded up to 5 credits. 

  

 

CONSORCIA E. GATDULA 

District Supervisor                                       

(Signature) 

April 12, 2004   

(Джерело: [38], Додаток Г ) 

CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

This certifies that: 

_________________________________ 

(Name of Participant) 

has participated in the educational activity 

entitled: ____________________________  

(Title of Activity) 

provided by:  

_______________________________                                        

(Name of Provider) 

(Date of Activity)                          

(City/State of Activity) 

 

and is awarded up to ______ credits.  

Signature of the Activity Director 

Date  
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B.      To Whom It May Concern: 

 

This is to certify that Ms. Lorraine 

Gonzales was a bona fide Instructor of this 

college. 

 

This further certifies that Ms. Gonzales was 

employed and taught in this school from 

June 2000 up to March 2005. 

 

This certification is issued to Ms. Gonzales 

upon her request for whatever legal 

purposes it may serve. 

 

Issued this 26th of May 2005 at Western 

University Pasig City. 

 

(signed)             Allan Rodrigo 

                          College Administrator 

(Джерело: [39], Додаток Г ) 

C.  Д о в і д к а  

 

15.07.2013  № 7  

 

Журавльовій Олені Сидорівні в тому, що 

вона мешкає у м. Києві з 5 травня 1995 

року за адресою: вул. Обсерваторна, буд. 

10, кв. 13. Займає загальну житлову 

площу 42 м2.  

 

Видано для подання до Шевченківської 

райдержадміністрації.  

 

Головний інженер 

житлово-експлуатаційної контори  

(п і д п и с)               Ф. С. Захар'їн  

 

 

(Джерело: [16], Додаток Г ) 

 

Аспектні вправи (2А), зокрема лексичні (синонімічне перефразування) 

також інтегровані в підсистему завдань та вправ для формування ТК у ППАМ 

на підставі того, що, як показали емпіричні дослідження процесу ППІМ, 

навчання такого виду перекладу вимагає особливої уваги до вдосконалення 

мовленнєвих навичок та умінь у МП. 

Приклад 2А. Мета: вдосконалити навички синонімічного 

перефразування. Інструкція: Improvise by paraphrasing. Suggest several TL 

variants for every ST sentence. The first sentence has been done for you. 

Цим підтверджую, що Петро 1) With this we confirm that Petro 
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Петрович Петренко (паспортні дані такі-

то) працює в ТОВ "Ніка" з 01 травня 

2008 року й нині займає посаду 

менеджера з продажу торгівельного 

обладнання. 

Petrenko (passport EC XXXXXX ) has 

been employed with "Nika  Ltd"  as a sales 

manager of trade equipment  since 1 May 

2008. 

2) Herewith "Nika Ltd" confirms 

that Petro Petrenko (passport EC 

XXXXXX) has been a full time employee 

since 1 May 2008 and currently holds the 

position of a sales manager of trade 

equipment. 

Середньомісячний заробіток 

Петренка П.П. становить 7 тисяч 

гривень. На час поїздки за кордон 

Петренку П.П. надається оплачувана 

відпустка і зберігається посада 

 

У разі виникнення питань 

звертайтеся у відділ кадрів (телефон 

490ХХХХХ ; e-mail: nika@.ukr. net). 

 

Наступною є группа завдань на розвиток умінь створювати ТП певного 

жанру на основі свідомого вибору перекладацької стратегії.  

Приклад 3А. Мета: навчити студентів використовувати аналогічні 

тексти як мовленнєві опори у процесі ППАМ задля ефективного вирішення 

перекладацьких проблем.  Інструкція: Be inventive at solving translator's 

problems. You have received the text for a rush translation. Suggest the most effective 

and least time-consuming strategy to do a proper translation of the document. 

Translate the document into English using any available sources.  

          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 

Київський національний лінгвістичний університет, Україна 

Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна, Республіка Білорусь 

mailto:nika@.ukr
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Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Росія 

Цей 

С Е Р Т И Ф І К А Т 

засвідчує, що 

ЛІСОВА ІВАННА ІВАНІВНА 

взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

"МОВИ У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСВІ", яка відбулася 28-29 жовтня 2011 р. 

у Чернігівському національному педагогічному університеті 

імені Т.Г. Шевченка, Україна 

Голова оргкомітету 

ректор Чернігівського національного 

 педагогічного університету 

імені Т.Г. Шевченка 

доктор педагогічних наук, професор              (підпис)       ХХХХХХХ 

Група завдань 4А. націлена на формування умінь критично оцінювати та 

редагувати як власні переклади, так і переклади, виконані іншими 

перекладачами.  

Приклад 4А. Мета: навчити студентів критично оцінювати якість ТП, 

редагувати його та обґрунтувати необхідність редагування. Інструкція: Grow 

an editor on your translator's shoulder. Read the translation of the text and 

introduce corrections if necessary. Specify the objectives of editing: 1) to make the 

TT sound more natural; 2) to make the TT more stylistically appropriate; 3) to make 

the TT more lexically and grammatically appropriate. 

Міністерство освіти і науки України 

 

Довідка № 99 

 

 Видана Петренку Івану у тому, що 

він 1983 р. розпочав, а 1988 р. закінчив 

повний курс навчання у дитячій музичній 

Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

Cerificate  99 

    The certificate is issued to Ivan Petrenko 

to certify that in 1983 he entered children's 

musical school No 2, and in 1988 completed 

the full course of studies of the above 
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школі № 2 м. Суми за спеціальністю: 

скрипка. 

 

Директор школи           [підпис] 

Завуч                              [підпис] 

[Печатка]   

mentioned school. Speciality – violin. 

 

Head of the school                    [signed] 

Deputy Director of Studies       [signed] 

[Seal] 

(Джерело: [13], Додаток Г ) 

Метою середнього етапу формування ТК у ППАМ є  розвиток та 

вдосконалення умінь перекладацького текстотворення. Для цього етапу 

розроблено комплекс вправ та завдань (Б) для перекладу текстів 

педагогічного/наукового дискурсу середньої жорсткості/конвенційності. 

Оскільки основною характеристикою створеної підсистеми завдань та вправ є її 

циклічність, то для середнього етапу пропонуємо групи вправ та завдань, що 

виконувалися на першому етапі, але відзначаються нарощуванням складності 

жанру ТО через його меншу конвенційність, а також вищим рівнем творчості та 

комплексності текстотвірних завдань.  

Отже, на середньому етапі студенти виконують такі групи завдань та  

вправ: (1Б) на вдосконалення вмінь визначати типологічні макроcтруктурні 

(композиційна структура, формат) та лінгво-стилістичні особливості 

аналогічних текстів; (2Б) на розвиток умінь визначати типологічні 

характеристики мікроструктури аналогічних текстів (засоби логічної 

послідовності та мовної зв'язності); (3Б) на вдосконалення навичок / умінь 

синонімічного та стилістичного перефразування в МО та МП; (4Б) на розвиток 

умінь прагматичної адаптації тексту; (5Б) на вдосконалення умінь створювати 

ТП певного жанру на основі свідомого вибору перекладацької стратегії; (6Б) на 

вдосконалення вмінь критично оцінювати та редагувати ТП; (7Б) на розвиток 

умінь критично оцінювати та редагувати (у разі потреби) ТО.  

До цього комплексу вправ входить також група завдань на самостійне 

виконання: (сз1Б) на вдосконалення інформаційно-пошукових навичок та умінь 

вивчаючого читання АМ; (сз2Б) на вдосконалення умінь самостійно 

поповнювати контрастивні знання про дискурс та текст; (сз3Б) на розвиток 
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умінь самооцінки та рефлексії. Розглянемо вказані групи вправ детальніше. 

Почнемо знову з групи завдань на самостійне опрацювання. 

Приклад сз1Б. Мета: вдосконалювати інформаційно-пошукові навички 

та уміння вивчаючого читання АМ (навчити користуватися одномовними 

словниками та вести перекладацьке портфоліо). Інструкція: Think of cultural 

equivalences. 1) What genres of academic/scientific discourse do you know? Use 

English and Ukrainian monolingual dictionaries to define the meaning of the words 

below. Find out whether the notions they denote are common for SL (Ukrainian) and 

TL (English) cultures. 2) Suggest: a) English equivalences for Ukrainian terms; b) 

Ukrainian equivalences for English terms. 

a) автореферат; дисертація; анотація; рецензія; дипломна робота; 

стаття; монографія; проект; звіт; анотація навчальної дисципліни . 

b) essay; paper; project; thesis; summary; dissertation; abstract; review. 

3) Put the words into the Memory section of your Translator's Portfolio. 

Приклад сз2Б. Мета: оцінити самостійно набуті знання студентів про 

особливості академічного дискурсу. Інструкція:   Test your knowledge by doing 

a quiz for inquisitive translators. Сheck whether you have managed to spot the 

specific details of academic writing. Choose the correct answer. 

1. Academic writing is characterized by:  

a) semiformal/ formal tone;  

b) colloquial tone. 

2. Typical of academic writing is:  

a) first-person point of view; 

 b) third-person point of view. 

3. It is characterized by:  

a) a clear focus on the issue or topic; 

b) the author’s opinion. 

4. Typical of academic writing is:  

a) precise word choice; 

 b) free word choice. 
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5.  Repetition of important words and pronouns, synonyms and substitutions, 

transitional expressions are:  

a) coherence devices of academic writing; 

 b) cohesive devices of academic writing. 

Роботу над формуванням та вдосконаленням навичок та умінь 

перекладацького текстотворення АМ продовжуємо групою вправ/завдань, 

метою яких є вдосконалення умінь визначити типологічні макроструктурні та 

мовно-стилістичні особливості аналогічних текстів. 

Приклад 1Б. Мета: розвиток аналітико-інтерпретаційних умінь (навчити 

студентів знаходити в текстах типові ознаки аналогічних текстів на основі 

засвоєного теоретичного матеріалу). Інструкція:  Rely on comparable texts for 

text typology in translation. 1) Compare the texts below focusing on the similarities 

and differences of their structure, style, tone and language aspects; 2) Make SL and 

TL lists of key words denoting the stages/ the results of the research process/course 

description; 3) Develop genre structural schemes of the texts in SL and TL cultures. 

Put them  into your Translator's Portfolio. 

A. Textual Competence and the Use of 

Cohesion Devices in Translating into a 

Second Language 

Abstract: This article compares the 

differences in the use of textual features and 

cohesive devices among translators with 

different levels of translation competence. 

The data are extracted from a Chinese into 

English translation corpus, which consists 

of 315 translation passages produced by 

105 translators. The features and devices 

identified in the literature review are first 

subjected to a one-way ANOVA and then a 

discriminant analysis to yield those features 

B. Відтворення мовно-стилістичних 

особливостей творів Е. А. По в 

українських перекладах  

Анотація: Досліджено відтворення 

мовно-стилістичних особливостей 

творів Едгара По українською мовою. 

Простежено історію українських 

перекладів Е. А. По, досліджено 

особливості відображення творчої 

спадщини письменника українською 

літературною полісистемою періоду 

XIX - XX ст. Комплексно 

проаналізовано українські переклади 

віршованої та прозової спадщини Е.По, 

http://www.disser.com.ua/contents/3287.html
http://www.disser.com.ua/contents/3287.html
http://www.disser.com.ua/contents/3287.html
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and devices statistically salient enough to 

differentiate translation competence levels. 

The results of this study provide insight 

into L2 translation competence and suggest 

a new approach to assessing such 

competence.  

Keywords: Chinese into English 

translation, Translation corpus, Textual 

competence, Cohesive devices, 

Discriminant analysis, Native and non-

native English speakers, Translation 

assessment . 

(Джерело: [32], Додаток Г ) 

визначено їх метричні, ритмічні, 

фонетичні, граматичні, лексичні, образні 

та змістовні риси. Значну увагу 

приділено найбільш відомим поезіям 

Е.По, представленим кількома 

українськими варіантами. Переклади 

критично осмислено як факти 

українського літературного процесу, 

виявлено їх історико-літературну та 

художню значимість. 

Ключові слова: переклад, Едгар По, 

мовно-стилістичні особливості.  

(Джерело: [24], Додаток Г ) 

Intensive Intermediate French I: 

Grammar 

 

 Designed for students with a basic 

foundation in French, this course offers 

students a thorough grammar review and 

multiple opportunities to improve their 

language skills and to make progress 

toward fluency. Students practice 

speaking, reading, writing, and listening in 

and outside the classroom. Materials 

include literary texts from authors such as 

Voltaire, Rousseau, Baudelaire and other 

francophone writers, and various audio-

visual materials.  

Prerequisite: one year of college French, or 

the equivalent. (4 credits)  

Діалогічність в динаміці української 

літератури: автор – текст – читач.   

Cпеціальність:  Українська мова і 

література, іноземна мова. 

Викладач: XXXXX 

Навчальний курс аналізує український 

історико-літературний процес від 

давнини до сьогодення через осмислення 

вузлових точок – полемічних дискусій на 

сторінках літературних пам’яток, 

літературно-критичних статей та 

художній творів. Дискусії, які мали 

діалогічне начало та полемічну 

специфіку, сприяли розвитку літератури 

на ідейно-тематичному та жанрово-

стильовому рівні. Окрему увагу 

приділяється рецепції таких дискусій 
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Fall term (13571) 

Delivered by: Carole Bergin, MA, Preceptor 

in Romance Languages and Literatures, 

Harvard University.  

 Class times: Mondays, Wednesdays 

beginning Sept. 5, 5:30-7:30 pm.  

Course tuition: noncredit $1,175, 

undergraduate credit $1,175.  

Limited enrollment.  

(Джерело: [30], Додаток Г ) 

читачем. 

Дисципліна викладається 1 семестр, 

студенти складають залік.  

Шифр спеціальності: Філологія – 0305.   

Кредити ECTS  – 2. 

Мова викладання – українська. 

Закінчення – 2-й навчальний рік 4-й 

семестр. 

 

(Джерело: [4], Додаток Г ) 

Зазначимо, що до комплексу завдань та вправ на середньому етапу 

додаємо нову групу завдань, спрямовану на розвиток умінь визначати 

типологічні характеристики мікроcтруктури (засоби логічної послідовності та 

мовної зв’язності) аналогічних текстів. Відсутність цієї групи вправ на 

попередньому етапі пояснюється особливостями текстів адміністративного 

дискурсу, зокрема особистих документів, у яких через їхню максимальну 

типізованість та клішованість мовленнєвого оформлення засоби когезії та 

когерентності не є жанрово домінантними. 

Приклад 2Б. Мета: навчити студентів аналізувати мікроструктуру ТО та 

ТП. Інструкція: Be a text designer. The logical development of the text is violated. 

 Reconstruct the text making it coherent. Translate the reconstructed text into 

English. 

Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів 

(1990 - 2000 рр.) 

Розроблено пропозиції щодо посилення миротворчого потенціалу ООН. 

           Розглянуто практичну ефективність гуманітарних програм у ході 

розблокування військово-політичних криз, виявлено фактори негативного 

впливу на миротворчий ефект гуманітарних програм ООН.  

Проаналізовано сучасну концепцію гуманітарної діяльності ООН під час 

врегулювання конфліктів, а також визначено механізми її реалізації та показано 
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їх еволюцію.  

Доведено, що ООН вдалося досягти значного прогресу в гуманітарній 

сфері, а також визначено важливу роль гуманітарних заходів у досягненні 

миротворчих цілей.  

(За джерелом: [7], Додаток Г) 

Група вправ 3Б є різновидом одномовних та двомовних аспектних вправ, 

націлених на вдосконалення навичок синонімічного перефразування та 

розвиток умінь стилістичного перефразування у МО та МП. Група також 

містить завдання на вдосконалення умінь перекладацького текстотворення.  

Приклад 3Б. Мета: вдосконалення умінь стилістичного перефразування 

та перекладацького текстотворення. Інструкція: Develop a sense of style. 1) 

Resort to necessary linguistic changes in the text to make it stylistically appropriate. 

2) Suggest your translation of the text. 

 

Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту 

(фоностилістичне дослідження) 

Анотація: Ми вивчили фоностилістичні риси такого комунікативного мовленнєвого 

акта як усна англомовна проповідь. Не забули при цьому врахувати властиві їй 

екстралінгвістичні і лінгвістичні особливості. Ми поглянули також на тексти 

проповідей з точки зору лексики, синтаксису та просодії й побачили, що особливими 

ознаками тексту проповіді є  сакральність та інтертекстуальність. І нарешті ми 

склали список слів, синтаксичних зворотів тощо, які відрізняють проповідь від інших 

жанрів тексту та від інших проповідей.   

(За джерелом: [25], Додаток Г) 

Наступна група завдань та вправ 4Б націлена на розвиток умінь 

прагматичної адаптації тексту. 

Приклад 4Б. Мета: розвиток умінь прагматичної адаптації тексту 

(навчити студентів орієнтуватися на перекладацьке завдання: вимоги 

замовника, комунікативна ситуація); розвиток інформаційно-пошукових умінь. 

Інструкція: Be inventive at solving the translator's task. According to your brief, 
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you have to translate the course description making it sound as an advertisement. 

Apply any strategy to achieve the goal. As a prompt, the site of Georgetown 

University can be helpful (the description of the course "Institutional Discourse"). 

 

Транскрипція народної музики 

Курс розроблено: кафедра ХХХХ 

Викладач: ХХХХХ 

Анотація. Курс є важливою складовою у системі підготовки фахівця-

фольклориста. З іншого ж боку, цей курс виступає складовою частиною системи 

нормативних курсів з української фольклористики.  

Мета курсу – оволодіння технікою транскрипції (розшифровки) 

фономатеріалів з музичною інформацією і переведення її у графічний вид 

інформації, що являє собою форму нотації з певною системою позначень, які 

відображають особливості наспівів, багатоголосся, діалектів, мелізматики, тощо. 

Навички і вміння з транскрипції народної музики забезпечують студентам 

можливість подальшої навчальної, науково-дослідної, публікаційної та музично-

виконавської діяльності. 

В результаті навчання студент повинен знати історію і теорію транскрипції 

фольклорних зразків;методику нотацій, вміти транскрибувати музичні фольклорні 

записи різної складності, здійснити комп’ютерну обробку транскрибованого 

зразка, підготувати до видання, моделювати виконання даного зразка співочим 

гуртом . 

Дисципліна викладається 2 семестри, на 3 курсі у 2 семестрі завершується 

заліком, на 4 курсі у 1 семестрі – іспитом. 

 Спеціальність: 6.020303 

 Крелити: 4,5 

Тип дисципліни: за вибором студента 

Мова викладання: українська 

Закінчення курсу: 4 курс 1 семестр                               

                                                                                     (Джерело: [4], Додаток Г ) 
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Georgetown University 

Fall 2013  

Thursdays 2-4:30  

In Institutional Discourse, you will have multiple opportunities to build on your 

knowledge and practice of discourse analysis by exploring some of the intriguing regions 

in which institutions and discourse intersect. During the first few weeks of the course, we 

will read and discuss both classic and current studies in order to familiarize ourselves 

with the wide range of notions and phenomena in the field of institutional discourse.  

Such topics may include: narratives in institutions; intertextuality; institutional 

gatekeeping encounters; front- and backstage in institutions; frame-shifting; facework 

and linguistic politeness; language and power/agency; and the interrelationships between 

professional and institutional discourses.  

Against this backdrop, you will design and carry out an investigation of the 

discourse associated with a particular institutional context, typically within the areas of 

education, law, business, or medicine, although others may certainly be explored. 

Projects may examine discourse along a variety of dimensions, including: 1) inter-

professional, intra-professional or professional-lay discourse; 2) face-to-face, computer-

mediated/web-based, telephone or snail mail encounters; 3) spoken or written discourse; 

4) public or private discourse; 5) monologic, dialogic or multi-party discourse.  

Throughout the semester we will discuss the challenges and rewards of carrying 

out discourse analysis in the ‘real’ world, drawing on experiences of guest lecturers, my 

own consulting experiences, and the emerging experiences of students in the course.  

Prerequisite. At least one course in discourse analysis or permission of instructor.  

Requirements. Attendance is required; active participation in class discussions 

based on required readings and analysis of texts and interactions is expected.  

Questions?  Email me at hamilthe@georgetown.edu  

                                                                                     (Джерело: [31], Додаток Г ) 

Група завдань 5Б є ідентичною з відповідною групою початкового етапу і 

спрямована на  вдосконалення умінь перекладацького текстотворення на основі 

свідомого вибору перекладацької стратегії залежно від жанру тексту. 

mailto:hamilthe@georgetown.edu
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Приклад 5Б. Мета: вдосконалення умінь перекладу текстів АД 

середньої жорсткості. Інструкція: Practice makes a perfect translator. 1) Define 

the genre of the text; 2) Indicate basic strategies you are going to resort to while 

translating the text; 3) Translate the text into English. 

Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.О. М-на; Київ. нац. ун-т ім. 

Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp. 

 

Анотація: Досліджено граматичні особливості науково-технічного та художнього 

перекладів. Порівняно основні прийоми та способи відтворення вибраних 

граматичних явищ у цих видах перекладу. Виявлено дивергентні та конвергентні 

риси у використанні прийомів і способів під час перекладу науково-технічних та 

художніх текстів. Зіставлено якісні та кількісні характеристики використання 

прийомів та способів відтворення досліджуваних граматичних явищ у науково-

технічному та художньому перекладі. Виокремлено прийоми передачі в перекладі 

граматичних явищ, характерних лише для одного з порівнюваних видів перекладу.  

                                                                                     (Джерело: [21], Додаток Г ) 

Група завдань 6Б націлена на вдосконалення умінь критично оцінювати та 

редагувати ТП. 

Приклад 6Б. Мета: навчити студентів критично оцінювати та редагувати 

ТП. Інструкція: Sharpen your translator's eye. 1)  Scrutinize these texts to find out 

which text was: a)  written by a native speaker; b) translated from Ukrainian.  

Comment on the strategies used by the translator. 

Russian Politics in Transition 

This course is an examination of 

politics in the Russian Federation since the 

collapse of Soviet communism, focusing on 

the factors promoting and impeding the 

development of a stable democratic regime. 

Topics include the general dynamics of 

political and economic transformation, 

leadership, institution building, political 

Country Studies of China, Korea, Japan 

 

With an emphasis on culturally 

biased vocabulary, the course aims at 

giving a general overview of China’s, 

Korea’s and Japan’s history, geography, 

politics, economy as well as ethnic and 

language diversity. The goal of the course 

is to shape students’ cultural competence 
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culture, regionalism and federalism, 

electoral and party politics, state-society 

relations and interest groups, and Russian 

nationalism and neo-imperialism.  

                                                                                     

(Джерело: [35b], Додаток Г ) 

by getting them acquainted with culture, 

history, geography, religion, everyday life 

and people’s customs of the indicated Far 

East nations.  

 

Наступна група завдань (7Б) має на меті розвиток умінь критично 

оцінювати та редагувати (у разі потреби) ТО. Ця група з'являється на 

середньому етапі, оскільки тексти адміністративного дискурсу, що склали 

навчальний матеріал попереднього етапу, не викликали такої необхідності. 

Розвиток цих умінь є втіленням принципу максимального наближення 

навчальних умов майбутніх перекладачів до реальних умов перекладацької 

діяльності. 

Приклад 7Б. Мета: розвиток умінь критично оцінювати та редагувати 

ТО ( разі потреби ).  Інструкція: Nourish an editor on your shoulder. 1) Say 

whether the text complies with its genre conventions; 2) Suggest some changes if 

necessary and comment on the editing strategy of the ST; 3) Translate the text into 

English. 

Назва: Мала проза: оповідання, новела, етюд.   

Cпеціальність:  Літературна творчість. 

Викладач: Петренко Петро Петрович, д. філол. н., проф. 

Предметом вивчення є малопрозові жанри, які на межі ХІХ-ХХ ст., у 60-ті 

рр.. ХХ століття експериментували, епатували, руйнували усталені великі художні 

форми. Аналізується мала проза М. Коцюбинського, В. Винниченка, 

шістдесятників», чия роль в докорінних змінах стильового, формального і 

змістового регістрів художнього письма  належить до найбільш значущих. 

1) Дисципліна викладається 1 семестр, студенти складають залік.  

2) Філологія – 0305.   

3) Кредити ECTS  – 2. 

4) Мова викладання – українська. 
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Закінчення – 3-й навчальний рік 6-й семестри.  

Просунутий етап формування ТК у ППАМ (комплекс завдань та вправ на 

переклад мінімально конвенційних текстів педагогічного/наукового дискурсу) 

спрямований на вдосконалення володіння студентами текстовими операціями 

професійної діяльності у ППАМ. Завдання/вправи цього етапу мають на меті 

розвивати критичне мислення студентів, творчий підхід до процесу перекладу 

на тлі знань та умінь, набутих на попередніх етапах формування перекладацької 

текстотвірної компетентності.  

ТМ, покладений в основу створення завдань/вправ, складають тексти 

підручників, енциклопедій, довідкової літератури,  наукові статті та наукові 

дослідження  професійно-спрямованої (філологічної/ педагогічної) тематики. 

Нагадаємо, що мінімально конвенційні тексти педагогічного та наукового 

дискурсів – як найбільш творчі – відзначаються найменшим ступенем 

формальної та мовленнєвої стандартизованості, а тому вимагають більше часу 

на розвиток умінь їх перекладу. До того ж, такі тексти містять лексичні 

труднощі через термінологічну складність та значну тематичну варіативність 

[21]. З метою мінімізації зазначених труднощів ми інтегрували в комплекс 

вправ та завдань цього етапу більшу групу лексичних вправ, порівняно з 

попередніми етапами.   

На цьому етапі, згідно з циклічною структурою розроблених нами 

комплексів, групи завдань та вправ практично дублюють попередній етап. 

Однак, практично всі вони є комплексними, тобто націленими на вдосконалення 

кількох умінь. При цьому інструкція "Перекладіть текст" є обов’язковим 

компонентом завдань цієї групи. 

Представимо групи  завдань та вправ, що входять до комплексу 

просунутого етапу: (1В) на вдосконалення умінь комплексного дискурсивного 

аналізу  аналогічних текстів та перекладацького текстотворення; (2В) на 

вдосконалення мовленнєвих навичок/умінь у МП та перекладацького 

текстотворення; (3В) на вдосконалення вмінь прагматичної адаптації тексту та 

перекладацького текстотворення; (4В) на вдосконалення умінь перекладацького 
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текстотворення; (5В) на вдосконалення умінь критично оцінювати та редагувати 

ТП та ТО та перекладацького текстотворення.   

До цього комплексу знову входить також група завдань на самостійне 

виконання: (сз1В) на вдосконалення інформаційно-пошукових навичок та умінь 

вивчаючого читання АМ; (сз2В) на вдосконалення умінь самостійно 

поповнювати контрастивні знання про дискурс та текст; (сз3В) на 

вдосконалення умінь самооцінки та рефлексії. Розглянемо групи комплексу 

детальніше. 

До групи 1В входять завдання та вправи, ідентичні з тими, що 

виконувалися на попередніх етапах і спрямовані на вдосконалення умінь 

комплексного дискурсивного аналізу тексту. Відзначимо, що до цієї групи 

входять як максимально стандартизовані тексти АД, так і тексти середньої та 

мінімальної конвенційності, що має на меті систематизацію знань та 

вдосконалення умінь, розвинених на попередніх етапах. 

Группа вправ 2В (аспектні вправи) є найчисленнішою, оскільки тексти 

наукового/педагогічного дискурсу є термінологічно насиченими, через що 

вимагають знань спеціальної лексики, достатніх спеціальних фонових знань, а 

також  знань мовленнєвого оформлення текстів, що різниться у МО та МП. 

Приклад 2В. Мета: вдосконалення мовленнєвих умінь у МО та МП та 

умінь перекладацького текстотворення. Інструкція: Learn to read hints. 

Translate the text below using the words in bold as lexical prompts.  

       У рамках магістерського курсу (as part of MA) я вивчаю проблему набуття 

механізму мовлення/оволодіння мовою (language acquisition). Зокрема, досліджую, 

яким чином немовлята вивчають рідну мову. Я провела серію експериментів (carry 

out) з метою виявлення, наскільки читання дітям у ранньому віці впливає на 

розвиток мови (affect language development).  

       У мене чудовий науковий керівник (scientific supervisor), який допоміг мені з 

організацією (set up) експерименту та вказав (point out) на багато цікавих моментів у 

результатах (data) експерименту, які я не помітила.  

       Зараз я описую експеримент (write up) і гадаю, що зможу запропонувати цікаві 
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висновки (ідеї). Дослідницька робота настільки захопила мене, що, можливо, після 

закінчення магістратури я вступатиму до аспірантури (to apply for a doctorate).    

Приклад 2В (а). Мета: вдосконалення навичок ймовірнісного 

прогнозування та умінь перекладацького текстотворення. Інструкція: Be 

creative and lexically copious when translating. 1) Reconstruct the text by filling in 

the lexical gaps; 2) Translate the text into English. 

Анотація. …англійські неологізми кінця XX ст. як складову мовної картини 

світу та …особливості лінгвокреативної діяльності людини. …спробу 

реконструювати одну з ділянок картини світу англомовного суспільства, … 

класифікацію та …ті його фрагменти, які з'явились в мові наприкінці минулого 

століття. На …когнітивного аналізу нової лексики трьох останніх десятиліть 

…специфіку формування світосприйняття носія англійської мови, яке склалося в 

результаті концептуалізації й категоризації ним навколишнього світу.  Особливу ...    

... опису номінативного та концептуального просторів неологічної картини світу 

(НКС) англомовного суспільства кінця XX ст., …шляхи та способи номінації 

нових структурних типів знань. На …значного за обсягом мовного матеріалу (5483 

неологізмів) …, як відображається  ця лексика з когнітивної точки зору. 

(За джерелом: [1], Додаток Г ) 

Група вправ та завдань 3В націлена на вдосконалення умінь прагматичної 

адаптації тексту та умінь перекладацького текстотворення. 

Приклад 3В. Мета: вдосконалення умінь синонімічного/стилістичного 

перефразування та вмінь прагматичної адаптації тексту. Інструкція: Improvise by 

paraphrasing. Rephrase the text for it to sound natural, clear and appropriate for the 

following addressees: a) your 10-year-old sibling (meant for oral presentation); b) your 

group-mate doing research (e-mailed instructions). It is desirable that the words in bold 

should be subjected to obligatory changes. A helpful prompt might be a list of synonyms 

compiled by you following the model below. The initial paraphrasing has been done for 

you.      
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 Paraphrasing Model: (a) Well, if you want to write an abstract, you should write – 

in a very short form – about the most important things of your research. It’s a sort of short 

story about the aims, topic and the results of your paper. 

Writing an Effective Abstract 

An abstract is a condensed version of the manuscript, which highlights the major 

points covered, concisely describes its content and scope, and reviews its material in 

abbreviated form. It is usually the first section that sets the tone of the paper for the 

reviewer. It must be concise and easy to read and must cover the important points of the 

paper. Many publications have a required style for abstracts; the "Guidelines for 

Authors" provided by the publisher will provide specific instructions. Stay within the 

publisher’s guidelines, or your manuscript might be rejected.  Writing an abstract involves 

summarizing a whole manuscript and providing as much new information as possible.  

      Writing an effective abstract will improve the chances of your manuscript being 

accepted, encourage people to read it, and increase its impact.  

(Джерело: [43], Додаток Г ) 

Model (Language Register Synonyms)  

SEMIFORMAL/ FORMAL NEUTRAL/ COLLOQUIAL 

condensed; abbreviated;  concise; 

abridged; succinct. 

brief; laconic; in a gist; in a nutshell.  

highlight; accentuate; emphasize; lay 

stress on. 

underline; put stress on; describe; bring 

out; write about/ 

Метою групи завдань 4В є вдосконалення умінь перекладацького 

текстотворення АМ на матеріалі мінімально конвенційних текстів 

педагогічного/наукового дискурсу. ТМ цієї групи є найбільш варіативним у 

жанровому плані й включає звіт, доповідь, есе, замітку, статтю тощо. Проте, з 

метою вдосконалення умінь текстотворення, набутих на попередніх етапах до 

групи 4В та комплексу В у цілому входять і тексти максимальної та середньої 

жорсткості АД.     

Приклад 4В. Мета: вдосконалення умінь текстотворення АМ. 

Інструкція: Practice makes a perfect translator.  a) Read text A and write an 

abstract in Ukrainian; b) Translate the abstract from Ukrainian into English; c) 

Translate the article into English; d) Translate text B into English. 
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(A) Педагогічне оцінювання перекладу 

В оцінюванні перекладу можна виокремити три царини дослідження: оцінювання 

надрукованих перекладів, оцінювання праці професійного перекладача та 

оцінювання навчального перекладу [1]. При оцінюванні надрукованих художніх 

перекладів, перекладів конфесійних текстів та текстів гуманітарних дисциплін їхня 

оцінка буде тісно пов’язана з поняттям відповідності перекладу джерельному тексту, 

а оцінкою професійної придатності буде отримання робочого місця перекладача. У 

контексті навчання перекладу вивчаються переважно помилки в перекладі [2; 3] та 

поняття перекладацької проблеми [4]. 

           Оцінювання виконує три функції: прогностичну – виявити, що студент знає 

та вміє, а також його потенціал; підсумкову – оцінити отримані студентом знання, 

навички та вміння та прийняти рішення стосовно переведення на наступний рівень; 

формуючу, основною метою якої є отримати інформацію для потреб самого процесу 

навчання, як-то встановити труднощі та їхні причини. Об’єктом вивчення в оцінці 

навчання перекладу є перекладацька компетенція студента, навчальні плани та 

програма. А для здійснення оцінювання необхідні переклади, критерії оцінок, шкали, 

вправи тощо. ……………. 

                                (Повний обсяг тексту див. у Додатку Б. Джерело: [18], Додаток Г ) 

(B) Америка – це атмосфера творчості та поваги до людини 

А. Тропіна 

       Я приїхала до Принстонського університету за програмою Фулбрайта для 

проведення наукового дослідження, пов'язаного з проблемами організації екологічно 

чистого горіння. Навчаючись у докторантурі в Україні та викладаючи при цьому 

курси для студентів, я прийняла рішення щось змінити у своєму житті та набратися 

досвіду, якого мені бракує:  досвіду міжнародної освіти та спілкування іноземною 

мовою. Крім того, стажування в американських університетах надає можливість 

відкритого доступу до  усіх бібліографічних ресурсів світу та найкращих 

лабораторій, і захоплення від цього неможливо описати.  
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       В університеті я вже третій місяць, але перше враження від кампусу в стилі 16-17 

сторіччя не згасає. Тож, кожний вихідний день починається з екскурсії до 

центральної частини кампусу з його вражаючими будинками та художнім музеєм з 

унікальною колекцією експонатів. Біля картин Моне, Кандинського, Сезанна я можу 

стояти годинами.  

       Що найбільш вражає у Принстоні, так це атмосфера творчості та поваги до 

людини, яка навчається або займається науковими дослідженнями. Цією 

атмосферою пронизано буквально усе, починаючи з найменувань будинків та вулиць 

(наприклад, дорога Ейнштейна) та закінчуючи іменами професорів, які працюють 

поряд. Тож не дивно, що тут ти відчуваєш таке натхнення та такий запал у роботі, що 

грандіозні плани та нові проекти – вже не мрія, а реальністью. Отже, життя тільки 

починається.                                                                   (Джерело: [33], Додаток Г) 

Наступною є група завдань 5В на вдосконалення умінь критично 

оцінювати та редагувати ТП та ТО.  

Приклад 5В. Мета: вдосконалювати вміння критично оцінювати та 

редагувати ТП та ТО. Інструкція: Grow an editor on your translator's shoulder. 

The abstracts given below have been published in Ukraine. With no authors 

indicated, the orthography and wording are fully preserved. 1) Compare the text in 

SL and its translation into TL. Comment on the quality of translation; 2) Edit the 

translation if necessary; 3) Suggest your translation of text A. 

A. Індивідуалізація самостійної 

роботи студентів мовних 

спеціальностей з іноземних мов у 

сучасній парадигмі вищої освіти 

У статті доведено доцільність 

індивідуалізації самостійної роботи 

майбутніх учителів іноземних мов, 

зумовлену її можливостями у 

формуванні навчальної компетенції та 

іншомовної комунікативної компетенції 

B. Individualized Independent Learning 

of Foreign Language Students in 

Modern Educational Paradigm 

The necessity of foreign language 

students’ individualized independent 

learning which is determined by its 

possibilities in forming learning and 

communicative competences has been 

grounded; and modern investigations on 

the problem have been analyzed in the 
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студентів; проаналізовано стан 

розробки проблеми на сучасному етапі. 

Ключові слова: індивідуалізація 

самостійної роботи, навчальна 

компетенція, та іншомовна 

комунікативна компетенція.  

article. 

 

Key words: individualized independent 

learning, learning competence, 

communicative competence.  

                                                                                                        

(Джерело: [10, с. 83], Додаток Г) 

Розглянувши окремі приклади комплексів вправ та завдань А, Б та В для 

формування ТК у ППАМ, представимо описану вище підсистему у таблиці 2.3 

(стор.114-115).  

Отже, на основі аналізу вітчизняних досліджень щодо вироблення систем 

вправ для навчання перекладу та з урахуванням зарубіжних підходів до 

навчання письмового перекладу на іноземну мову, а також результатів 

емпіричних досліджень, узятих за основу у нашому дослідженні, виділено 

етапи формування текстотвірної компетентності в письмовому перекладі з 

української мови на англійську, розроблено підсистему завдань та вправ, що 

складається з 3-х комплексів, до яких входять 16 груп завдань та вправ, а також 

9 груп завдань для самостійного виконання.  

                                                                                                 Таблиця 2.3 

 

Підсистема завдань та вправ для формування ТК у  ППАМ 

 

Етап Початковий Середній Просунутий 

Групи 

вправ 

та 

завдань 

на розвиток умінь 

визначати 

типологічні 

макроструктурні 

та мовно-

стилістичні 

особливості 

аналогічних текстів 

на вдосконалення 

вмінь визначати 

типологічні 

макроструктурні  та 

мовно-стилістичні 

особливості 

аналогічних текстів; 

на вдосконалення 

вмінь комплексного 

дискурсивного аналізу  

аналогічних текстів та 

перекладацького  

текстотворення 

 

 

                                                                                             на розвиток умінь 

визначати 

типологічні 

мікроструктурні 

особливості 
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аналогічних текстів 

                                                                                                       на вдосконалення 

навичок 

синонімічного 

перефразування в 

МП 

на вдосконалення 

навичок / умінь 

синонімічного та 

стилістичного 

перефразування в 

МО та МП 

на вдосконалення 

мовленнєвих навичок / 

умінь у МП  та умінь 

перекладацького 

текстотворення 

   

Продовження Таблиці 2.3 

  на розвиток умінь 

прагматичної 

адаптації тексту  

 

на вдосконалення 

вмінь прагматичної 

адаптації тексту та 

перекладацького 

текстотворення 

 розвиток умінь 

створення ТП 

певного жанру на 

основі свідомого 

вибору 

перекладацької 

стратегії    

вдосконалення вмінь 

створення ТП 

певного жанру на 

основі свідомого 

вибору 

перекладацької 

стратегії   

вдосконалення вмінь 

створення ТП певного 

жанру на основі 

свідомого вибору 

перекладацької 

стратегії   

                                                                                                    розвиток умінь  

критично 

оцінювати та 

редагувати ТП. 

вдосконалення вмінь 

критично оцінювати 

та редагувати ТП; 

вдосконалення вмінь 

оцінювати та 

редагувати ТП; вмінь 

текстотворення; 

розвиток  умінь 

оцінювати та 

редагувати  ТО.  

розвиток  вмінь 

критично оцінювати 

та редагувати (у разі 

потреби) ТО.  

                                                                                                 1) вдосконалення 

інформаційно-

пошукових навичок 

та розвиток умінь 

вивчаючого 

читання МП; 2)  

розвиток умінь 

самостійно 

поповнювати 

контрастивні 

знання про дискурс 

та текст; 3) 

розвиток умінь  

самооцінки та 

рефлексії.  

1) вдосконалення 

інформаційно-

пошукових навичок / 

та розвиток умінь 

вивчаючого  читання 

МП; 2)  

вдосконалення умінь 

самостійно 

поповнювати 

контрастивні знання 

про дискурс та текст; 

3) розвиток умінь 

самооцінки та 

рефлексії. 

1) вдосконалення 

інформаційно-

пошукових навичок та 

умінь вивчаючого   

читання МП; 2)  

вдосконалення умінь 

самостійно 

поповнювати 

контрастивні знання 

про дискурс та текст; 

3) вдосконалення  

умінь  самооцінки та 

рефлексії.  
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На кожному етапі формування ТК у ППАМ виконується окремий 

комплекс завдань та вправ, націлений на поступове набуття студентами 

зазначеної компетентності. Розроблена нами підсистема завдань та вправ   

спрямована на набуття ТК у ППАМ у процесі формування, розвитку та 

вдосконалення навичок/умінь професійно-орієнтованого перекладу текстів 

певного різновиду інституційного академічного дискурсу.  

Як видно з таблиці, підсистема завдань та вправ спрямована переважно на 

розвиток та вдосконалення текстотвірних навичок та вмінь. Це пояснюється 

тим, що студенти магістратури вже мають цілком сформовані текстотвірні 

навички/уміння в ПП на РМ й переносять їх у ППАМ (завдяки гнучкості 

навичок та умінь та їхньої здатності до переносу). Особлива увага у процесі 

реалізації розробленої підсистеми приділяється розвиткові вмінь, що є 

специфічними для ППАМ, зокрема вміння критично оцінювати та редагувати (у 

разі потреби) ТО та уміння вивчаючого читання АМ.                                                                                                

Узагалнюючи викладене вище, зауважимо, що основними 

характеристиками розробленої нами підсистеми завдань та вправ є її 

циклічність, дискурсивний підхід до її створення та відбору текстового 

матеріалу, а також переважання комплексних та творчих завдань. 

Дискурсивний підхід визначає й поетапність реалізації підсистеми: кожний 

етап зорієнтований на певний тип дискурсу/жанру АД, текстові характеристики 

якого обумовлюють навчальну доцільність формування, розвитку чи 

вдосконалення певних навичок та умінь. 

ТМ, покладений в основу створення підсистеми завдань та вправ для 

формування ТК у ППАМ, охоплює: аналогічні тексти (формування/розвиток 

умінь вивчаючого читання МП та аналітико-інтерпретаційних умінь; умінь 

створення ТП певного жанру на основі свідомого вибору перекладацької 

стратегії); паралельні тексти (розвиток/вдосконалення вмінь критично 

оцінювати та редагувати ТП) та автентичні українськомовні тексти АД 

(формування/розвиток умінь критично оцінювати та редагувати (у разі потреби) 

ТО; розвиток/вдосконалення умінь перекладацького текстотворення у ППАМ).   
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Ефективній реалізації розробленої підсистеми завдань та вправ сприятиме 

відповідна організація навчального процесу, яку опишемо в наступному 

підрозділі. 

 

2.3. Модель організаціі навчального процесу  

для формування текстотвірної компетентності у письмовому перекладі  

з української мови на англійську 

У попередніх підрозділах ми з'ясували основні принципи та критерії 

відбору текстового матеріалу, а також представили розроблену нами 

підсистему завдань та вправ для формування ТК у ППАМ. У цьому підрозділі 

розглянемо проблему створення моделі навчального процесу з використанням 

зазначеної підсистеми.  

Зауважимо, що розглядаємо процес навчання ППАМ як акт міжмовної та 

міжкультурної комунікації між текстами та суб’єктами навчального процесу. 

Як слушно зауважує І. А. Цатурова, навчання перекладу, як і будь-яка інша 

навчальна діяльність, існує у вигляді цілісної методичної системи, що об’єднує 

в собі п’ять взаємозумовлених та взаємопов’язаних компонентів, а саме: мету, 

зміст, методи, а також викладача та студентів як суб’єктів навчального процесу 

[151, с. 268]. Е. Ю. Новікова та С. Р. Хайрова виділяють такі компоненти 

дидактичної моделі для навчання усного перекладу: мета та завдання навчання; 

вид перекладу; компетенції, навички чи уміння, що формуються; вправи; етапи 

навчання; комунікативні ситуації, оцінка результату [114, с. 131-136].  

У контексті нашої навчальної діяльності метою виступає формування ТК 

у ППАМ як складової фахової перекладацької компетентності у письмовому 

перекладі з української мови на англійську; зміст пов’язується зі знаннями, 

навичками та уміннями, необхідність формування та розвитку яких зумовлена  

специфікою зазначеного виду перекладу. Досягнення мети відбувається у 

творчій співпраці суб’єктів навчального процесу за рахунок використання 

методів та  підходів до організації процесу навчання. 
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Погоджуючись із вищезазначеними дослідницями про недостатню 

ефективність тематичного підходу до організації процесу навчання ПП, ми 

застосовуємо дискурсивний підхід. Досягнення основної мети за такого підходу 

відбувається  поетапно за рахунок поступового жанрового ускладнення ТМ, 

збільшення частки творчих вправ та ускладнення перекладацьких проблем. 

Окремо зазначимо, що наша модель навчання ґрунтується на запропонованому 

нами підході односторонності навчання ПП, що відрізняє його від традиційно 

прийнятого у вітчизняній практиці двостороннього підходу до навчання 

письмового перекладу (Див. розділ 1).    

Суб’єктами навчання є студенти мовних спеціальностей , що навчаються 

за напрямом підготовки "Філологія" за спеціальністю 6.030500 – "Переклад 

(англійська та німецька мови)". Отже, модель процесу навчання з метою 

формування ТК у ППАМ розроблена для магістрів першого року навчання (II 

семестр), які вивчають переклад як спеціальність. Додамо, що модель 

побудована у межах навчальної дисципліни – "Техніка перекладу". Проте, вона 

може бути реалізована в межах будь-якого практичного курсу перекладу.  

 Вибір саме цих студентів як суб’єктів навчання  зумовлений двома 

чинниками. По-перше, вимогами Програми, згідно з якою студенти-магістранти 

у процесі вивчення практичного курсу англійської мови повинні володіти 

основами академічного письма на АМ [128]. По-друге, в результаті вивчення 

циклу перекладацьких дисциплін у попередні роки, зокрема курсу науково-

технічного перекладу з АМ на УМ, студенти володіють навичками та уміннями 

перекладу окремих типів текстів АД на УМ. Таким чином, вбачаємо 

інтегрованість експериментального навчання в навчальний процес магістрів-

майбутніх перекладачів.   

Запропонована модель реалізується в контексті кредитно-модульної 

системи навчання у вищій освіті, що була рекомендована наказом Міністерства 

та науки  України № 774  "Про впровадження кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу" від 30.12.2005. Спираючись на поєднання 

модульних технологій і залікових одиниць (залікових кредитів), кредитно-
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модульна система організації навчального процесу передбачає також поєднання 

таких її компонентів, як: зміст, форми та засоби навчального процесу, форми 

контролю якості знань і вмінь та навчальної діяльності студента  у процесі як 

аудиторної, так і позааудиторної роботи. 

 Ключовими поняттями у межах кредитно-модульної системи 

виступають: модуль (задокументована завершена частина освітньо-професійної 

програми, у тому числі навчальної дисципліни); змістовий модуль (система 

навчальних елементів навчальної дисципліни, що засвоюється за допомогою 

відповідних методів навчання); заліковий кредит  (одиниця виміру навчального 

навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів, що підлягають 

обов’язковому оцінюванню та зарахуванню). 

 У заліковому кредиті оцінюються всі види навчальної діяльності 

студента, що формують компетентності, у тому числі й позааудиторна робота. 

Важливим моментом є те, що частка аудиторної роботи не повинна 

перевищувати 50 відсотків залікового кредиту. Співвідношення аудиторної та 

позааудиторної роботи студента має відповідати пропорції приблизно 1:1, але 

позааудиторна робота не повинна становити менше 1/3 і більше  2/3 загального 

обсягу часу. 

Згідно розподілу годин у другому семестрі на першому курсі 

магістратури за Робочою програмою кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, на початок експериментального навчання на вивчення 

дисципліни "Техніка перекладу" було виділено 34 години аудиторної роботи 

(АР) та 62 години позааудиторної роботи (ПР). Загальну кількість годин було 

поділено на два навчальні модулі (НМ). НМ1 охоплював 14 годин АР тобто 2 

академічні години на тиждень та 26 годин ПР,  НМ 2 – 16 годин АР 

(2 академічні години на тиждень) та 36 годин ПР.  

Загалом, дисципліна вивчається протягом року (4 модулі). Зауважимо, 

що, спираючись на підхід односторонності у навчанні ППАМ, ми розділили 4 

модулі курсу за напрямками перекладу (відводимо по 50% річного навчального 
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часу на кожен напрямок ). У першому семестрі розвивались уміння письмового 

перекладу  на УМ, а в другому семестрі 100% навчального часу припадає на 

навчання ППАМ, зокрема формування ТК у ППАМ.  

Представимо розподіл годин за модулями на І курсі магістратури у 

таблиці 2.4. 

 

                                                                                                     Таблиця 2.4 

Розподіл навчальних годин на І курсі магістратури (ІI семестр) 

 

Як видно з таблиці, на формування ТК у ППАМ припадає 30 год. 

аудиторної роботи (34 год. АР – 4 МКР) і  62 год. позааудиторної роботи. 

Формування зазначеної компетентності починаємо з першого заняття другого 

семестру (всього в семестрі 17 занять). Нагадаємо, що етапи навчання в межах 

розробленої нами моделі організації навчального процесу узгоджуються з 

окремим різновидом чи жанром академічного дискурсу.  

На початковому етапі об’єктами перекладу виступають максимально 

конвенційні тексти адміністративного дискурсу; на середньому – тексти 

середньої конвенційності, що належать до педагогічного та наукового  

дискурсів; на просунутому етапі – мінімально конвенційні тексти педагогічного 

та наукового  дискурсів. У зв’язку з тим, що модулі навчального процесу не 

Модуль 

№ 

Аудиторна робота 

(годин) 

Позааудиторна 

робота (годин) 

M l. 

 

Загальна кількість годин – 16:  

практичні заняття – 14,  

модульна контрольна робота (МКР) – 2.  

26 

M 2. 

 

Загальна кількість годин –  18:  

практичні заняття – 16,  

модульна контрольна робота (МКР) – 2. 

36 

Всього 34 62 
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співпадають з етапами навчання, представимо погодинний розподіл моделі, в 

межах якої проводитимемо експериментальне навчання (Табл. 2.5, с.121). 

 

Таблиця 2.5 

Погодинний розподіл моделі навчання 

Етап Тип тексту та дискурсу Аудиторна 

робота (год.) 

Позааудиторна 

робота (год.) 

Початковий Максимально 

конвенційні  тексти 

адміністративного 

дискурсу  

6 16 

Середній Тексти середньої 

конвенційності  

педагогічного/наукового 

дискурсу 

10 + 2 МКР 20 

Просунутий 

 

Тексти мінімальної 

конвенційності  

педагогічного/наукового  

дискурсу 

14 + 2 МКР 26 

Всього  30 + 4 МКР 62 

 

Зауважимо, що в нашому досліджені при розробці моделі навчального 

процесу для формування текстотвірної компетентності у перекладі на 

англійську мову ми виходили з кількості годин, відведених на вивчення курсу 

"Техніка перекладу" студентами першого курсу магістратури Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За 

умови іншого погодинного плану, модель може набути іншого формату. 

Модель може бути взята за основу за умови винесення навчання письмового 

перекладу на іноземну мову в окремий модуль.  

Спираючись на етапи формування та завдання, що повинні вирішуватися, 

представимо модель навчального процесу в Таблиці 2.6. (с. 122), розподіливши 

навчальний час на формування ТК у ППАМ у межах навчальних модулів.    
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 Таблиця 2.6 

Розподіл навчального часу на формування ТК у ППАМ в межах 

навчальних модулів  

Навчальний модуль 1 

Заняття 

№ 

Аудиторна робота 

 

Позааудиторна 

робота (год. на 

тиждень) Години Зміст 

1 2 Вихідний зріз, організація груп 16 

2 2  Виконання завдань/ вправ комплексу А 

3 2   

4 2   

 

Виконання завдань/вправ комплексу Б 
5 2   20 

6 2  

7 2   

8 2   

9 2  Модульна контрольна робота  

 

Навчальний модуль 2 

10 2   

 

 

Виконання завдань/вправ комплексу В 

 

 

26 11 2  

12 2  

13 2  

14 2  

15 2  

16 2  

17 2 Модульна контрольна робота  

Всього 

годин 

34 години 62 години 

 

Отже, в наведеній вище таблиці ми представили зміст аудиторної та 

позааудиторної роботи протягом двох навчальних модулів. Як бачимо, в 

першому навчальному модулі – 9 занять, у другому – 8.  Заняття 1  першого 

навчального модуля присвячене ознайомленню студентів із цілями та 

завданнями навчання ППАМ, зокрема формування ТК у ППАМ. На цьому ж 

занятті студенти виконують завдання для перевірки вихідного рівня 

сформованості ТК у ППАМ. Протягом наступних двох занять студенти 
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працюють над виконанням завдань та вправ комплексу А (переклад 

максимально конвенційних текстів адміністративного дискурсу).  

Заняття 4 - 8 – присвячені виконанню вправ та завдань комплексу Б 

(переклад текстів середньої конвенційності педагогічного/наукового дискурсу). 

На занятті 9, що є завершальним у першому навчальному модулі, проводиться 

модульна контрольна робота з метою проміжного контролю рівня 

сформованості ТК у ППАМ.  

Другий навчальний модуль розпочинається на занятті 10 і спрямований 

на виконання вправ та завдань комплексу В. Цей модуль охоплює 7 занять і має 

на меті розвиток умінь перекладу мінімально конвенційних текстів 

педагогічного/наукового дискурсу та вдосконалення умінь перекладацького 

текстотворення. На занятті 8, що є підсумковим,  виконується модульна 

контрольна робота, яка визначає рівень сформованості ТК у ППАМ. 

Протягом усього періоду навчання викладач контролює виконання 

завдань та вправ, оцінює успішність студентів та прогрес у набутті умінь 

перекладацького текстотворення АМ, сприяє активізації пошуково-

дослідницької діяльності, розвитку умінь самооцінки та рефлексії, спонукаючи 

до виконання самостійних завдань, а також надає необхідну допомогу та 

пояснення під час обговорення варіантів перекладу під час аудиторних занять. 

Зміст позааудиторної роботи визначений змістом аудиторних занять. 

Аудиторні заняття та позааудиторна самостійна робота студентів об’єднуються 

спільним навчальним матеріалом та конкретними навичками і вміннями, які 

формуються, розвиваються чи вдосконалюються на певному етапі навчання. 

У процесі створення моделі організації навчального процесу студентів-

магістрантів ми дійшли висновку, що вона може мати два варіанти: А і Б, 

залежно від виконання окремих груп вправ, які ми розробили. Ознакою 

варіативності запропонованої нами моделі є якісно-кількісний склад групи 

лексичних вправ, які виконуються на середньому етапі (комплекс Б). 

Згідно з Варіантом А, у групі вправ та завдань 3Б студентам 

пропонується виконати 30% вправ на стилістичне перефразування та 70 % – на 
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синонімічне. У Варіанті Б студенти виконують 70% вправ на стилістичне 

перефразування та 30% – на синонімічне. Вибір такого виду варіативності 

моделі пояснюємо двома факторами. 

 По-перше, оскільки формування/розвиток мовленнєвих навичок та умінь 

не є метою навчання ПП у тому числі формування ТК у ППАМ, різниця в 

якісно-кількісному складі лексичних вправ не вплине суттєво на розвиток чи 

вдосконалення умінь перекладацького текстотворення – мети навчання в 

нашому випадку. Таким чином, обидва варіанти моделі організації навчального 

процесу забезпечують рівноцінні умови для набуття  ТК у ППАМ. 

По-друге, усвідомлюючи, що мовленнєві навички та уміння супутньо 

вдосконалюються на всіх етапах навчання ПП та відіграють вагому роль у 

процесі перекладацького текстотворення, вважаємо, що при створенні моделі 

організації навчального процесу необхідно чітко визначити, які з них мають 

отримати пріоритетність розвитку за конкретних умов навчання. Представимо 

обидва варіанти моделі в таблиці 2.7.  

Таблиця 2.7 

Модель процесу формування ТК у ППАМ за двома варіантами  

Етап  

Навчальна мета етапу 

Вправи комплексів 

 

Варіант А Варіант Б 

Початко-

вий 

 

Створення ТП максимально 

конвенційних текстів 

адміністративного дискурсу 

1A; 2А; 3А; 

4А 

1A; 2А; 3А; 4А 

Середній Створення ТП текстів середньої 

конвенційності педагогічного/ 

наукового дискурсу 

1Б; 2Б; 3Б 

(30% вправ 

на 

стилістичне 

перефразуван

ня); 4Б; 5Б; 

6Б; 7Б  

1Б; 2Б; 3Б 

(70% вправ на 

стилістичне 

перефразуванн

я); 4Б; 5Б; 6Б; 

7Б 
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Продовження Таблиці 2.7 

Просуну-

тий 

Створення ТП мінімально 

конвенційних текстів  

педагогічного/ наукового 

дискурсу  

1В; 2В; 3В; 

4В; 5В 

1В; 2В; 3В; 4В; 

5В 

Підсумуємо викладене вище, виділивши специфіку розробленої нами 

моделі організації навчального процесу для формування ТК у ППАМ. Отже,   

формування ТК у ППАМ відбувається на тлі сформованої білінгвальної 

компетентності і паралельно із вдосконаленням фахової перекладацької 

компетентності студентів-магістрів, а, отже, спирається на принципи 

послідовності, системності та інтегрованості й носить характер незавершеності.  

Зазаначені принципи та мета формування ТК у ППАМ зумовили 

створення підсистеми завдань та вправ, що реалізується в межах розробленої 

моделі організації навчального процесу. Інноваційність підходу до створення  

моделі полягає в застосуванні: 1) підходу односторонності до навчання ПП; 

2) дискурсивного підходу до відбору ТМ, покладеного в основу розроблення 

підсистеми завдань/вправ та її поетапної реалізації.   

У підрозділі ми розробили й описали модель організації навчального 

процесу у двох її варіантах, А і Б, у рамках двох навчальних модулів.  Це дає 

нам змогу перейти до експериментальної перевірки ефективності розробленої 

нами методики для формування ТК у ППАМ. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Формування ТК у ППАМ відбувається за допомогою спеціально 

відібраного та організованого текстового матеріалу, покладеного в основу 

створеної підсистеми завдань та вправ. У процесі навчання відібрані тексти 

одночасно виступають одиницями навчального матеріалу та об’єктами 

перекладу. Процедуру відбору та організації ТМ визначили такі чинники: 

1) фахова (перекладацька) складова процесу навчання; 2) мовно-

культурологічна складова перекладацької діяльності; 3) методична складова. 

Наведені чинники зумовили визначення наступних принципів відбору 

ТМ: 1) принцип професійної значущості текстів; 2) принцип автентичності ТО; 
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3) принцип врахування типу інформації ТО; 4) принцип відповідності 

текстовим та мовним параметрам; 5) принцип стилістичної та жанрової 

різноманітності; 6) принцип доступності; 6) принцип врахування умов 

навчання. Принципами організації ТМ стали: 1) принцип ускладнення 

текстового матеріалу; 2) принцип поступового жанрового ускладнення; 

3) принцип поступового збільшення обсягу текстів; 4) принцип навчальної 

доцільності текстів. 

2. ТМ, покладений в основу створення підсистеми завдань та вправ для 

формування ТК у ППАМ, охоплює: аналогічні тексти АД (розвиток умінь 

вивчаючого читання МП та аналітико-інтерпретаційних умінь; умінь створення 

ТП певного жанру на основі свідомого вибору перекладацької стратегії); 

паралельні тексти АД (розвиток/вдосконалення вмінь  критично оцінювати та 

редагувати ТП) та автентичні українськомовні тексти АД 

(формування/розвиток умінь критично оцінювати та редагувати (у разі потреби) 

ТО; розвиток/вдосконалення умінь перекладацького текстотворення у ППАМ).   

3. На основі відібраного ТМ створено підсистему завдань та вправ для 

формування ТК у ППАМ у відповідності з такими принципами: 1) урахування 

специфіки виду перекладу; 2) урахування рівня мовленнєвої компетентності в 

МП; 3) поступового ускладнення перекладацьких операцій; 4) інтегрованості; 

5) максимального наближення до реальних умов професійної діяльності 

перекладача.  

Підсистема завдань та вправ є циклічною та відзначається дискурсивним 

підходом до її створення та відбору текстового матеріалу, а також 

переважанням комплексних та творчих завдань. Дискурсивний підхід визначає 

й поетапність реалізації підсистеми: кожний етап зорієнтований на певний тип 

дискурсу/жанру АД, текстові характеристики якого обумовлюють навчальну 

доцільність формування, розвитку чи вдосконалення певних навичок та умінь. 

4. Реалізація підсистеми передбачає три етапи: 1) початковий; 2) середній; 

3) просунутий. На початковому етапі виконується комплекс завдань та вправ на 

переклад максимально конвенційних текстів адміністративного дискурсу. До 
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складу комплексу входять чотири групи завдань/вправ та група завдань на 

самостійне виконання.   

Для середнього етапу розроблено комплекс завдань та вправ на переклад 

текстів педагогічного та наукового дискурсів середньої конвенційності. 

Зазначений комплекс охоплює сім груп завдань/вправ та групу завдань на 

самостійне виконання. Відсутність трьох груп завдань/вправ на попередньому 

етапі пояснюється нерелевантністю окремих умінь для успішного виконання 

ПП текстів адміністративного дискурсу. 

Просунутий етап передбачає виконання п’яти групи завдань та вправ, що 

фактично дублюють попередній етап, проте відзначаються поступовим 

ускладненням ТМ, вищим ступенем комплексності й творчості завдань та 

складності вирішення перекладацьких проблем. На цьому етапі також 

виконується група завдань на самостійне виконання.  

5. Достатній рівень сформованості ТК у ППАМ забезпечено реалізацією в 

навчальному процесі розробленої підсистеми завдань та вправ за конкретною 

моделлю. Інноваційність підходу до створення  моделі організації навчального 

процесу полягає в застосуванні запропонованого підходу односторонності до 

навчання ПП та  дискурсивного підходу до відбору ТМ, покладеного в основу 

розроблення підсистеми завдань/вправ. 

 Зазначена модель реалізується у три етапи. Кожний етап являє собою 

цикл занять, націлених на формування ТК у ППАМ на матеріалі різножанрових 

текстів певного різновиду інституційного академічного дискурсу з 

поступальним рухом від максимально типізованих текстів до таких, що 

характеризуються мінімальними конвенційними нормами формального і 

мовленнєвого оформлення. Методичною передумовою застосування 

запропонованої методики формування ТК у ППАМ є наявність  у студентів 

мовленнєвої компетентності в АМ на рівні досвідченого користувача та 

сформованої компетентності в ППРМ. Загальна кількість годин, відведених для 

формування ТК у ППАМ складає 34 години. 

Основні положення розділу викладені у публікаціях [63; 64; 65]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ 

ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВІРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА 

АНГЛІЙСЬКУ 

 

Метою цього розділу є підтвердження гіпотези нашого дисертаційного 

дослідження та перевірка ефективності методики формування ТК у ППАМ. 

Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань: визначення 

критеріїв оцінювання ТК у ППАМ, організація та проведення 

експериментального навчання із наступною інтерпретацією даних та 

формулювання методичних рекомендацій щодо використання розробленої 

методики. 

 

3.1. Оцінювання рівня сформованості текстотвірної компетентності у 

письмовому перекладі на англійську мову 

З метою перевірки розробленої нами методики формування ТК у ППАМ 

ми проаналізували відомі нам у лінгводидактиці перекладу дослідження з 

метою виявлення критеріїв оцінювання сформованості вищезазначеної 

компетентності. Оскільки таких критеріїв не було виявлено, ми вдалися до 

аналізу існуючих підходів до оцінювання рівня сформованості перекладацьких 

навичок та умінь чи компетентності в окремих видах перекладу.   

Питанням оцінювання в лінгводидактиці перекладу присвячена низка 

наукових праць О. В. Алікіної (2011), А. Бібі (A. Beeby, 2000), К. Водінгтона 

(Ch. Waddington, 2001; 2004), Л. К. Латишева (2000), О. В. Максютіної (2009), 

А. Б. Шевніна (2003; 2005; 2009), Дж. Хаус (J. House, 1997), Д. Гортона 

(D. Horton, 1998), А. Уртадо (A. Hurtado, 2002) тощо.  

Проаналізовані праці цих та інших дослідників дозволили нам зробити 

висновок про застосування у процесі навчання ПП трьох основних підходів до 

оцінювання: 1) оцінювання якості перекладених текстів на основі врахування 
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помилок; 2) оцінювання рівня сформованості перекладацьких навичок та 

розвитку умінь на основі якості перекладеного тексту; 3) оцінювання рівня 

сформованості перекладацької компетентності шляхом оцінювання її 

складових. Зупинимося на кожному з цих підходів детальніше.  

Оцінювання якості перекладених студентами текстів лежить в основі усіх 

підходів і, безумовно, залишається найважливішим критерієм сформованості 

навичок, умінь чи компетентності. Однак, зауважимо, що  якість перекладеного 

тексту скоріш за все є критерієм оцінювання перекладу як результату, а отже 

зазначений критерій доцільно застосовувати для оцінки компетентності 

професійних перекладачів. Ми ж маємо на меті оцінити переклад як процес, 

зокрема, процес набуття студентами текстотвірної компетентності у ППАМ. 

Суперечливим у контексті оцінювання якості ТП є і власне  поняття 

"перекладацька помилка". Дискусійність поняття зумовила виокремлення  

останніми роками  нового напрямку  перекладознавчих студій  – ерратології. 

Дисципліна, ініційована на пострадянському просторі прихильником 

когнітивної теорії перекладу А. Б. Шевніним, займається аналізом, 

типологізацією, встановленням причин та виробленням шляхів попередження 

перекладацьких помилок [166; 167; 169].  

Ерратологічний аспект є, безумовно, надзвичайно важливим не лише для 

теорії перекладу, а й для перекладацької дидактики, оскільки однією з вимог до 

змісту підготовки перекладача є формування  в нього уявлень про поняття 

"помилка", "критерії якості" перекладу, а також  умінь критично оцінювати та 

редагувати перекладені тексти.  

Зауважимо, однак, що умінь оцінювання бракує не лише студентам, а й 

викладачам перекладу. Як показало проведене нами анкетування викладачів 

перекладу ВНЗ (Див. Додаток А1), 88% респондентів оцінюють успішність 

студентів у процесі навчання ПП на основі єдиного критерія – аналізу помилок 

створеного ТП. Більш того, близько 40% опитаних викладачів не змогли 

визначитися з об'єктом оцінювання у професійно-орієнтованому та 

навчальному перекладах.  
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Анкетування виявило також змішування понять "перекладацька 

компетентність" (професійний переклад) та "рівень сформованості 

перекладацької компетентності" (професійно-орієнтований переклад). Як 

зазначає О. В. Максютіна, ознакою професійного перекладу є абсолютна якість 

[98]. Саме тому оцінка результату перекладацької діяльності на основі 

врахування неточностей, невідповідностей чи помилок є прагматично 

доцільною, оскільки в реальній професійній практиці рівень перекладацької 

компетентності визначає рівень оплати праці перекладача. 

У контексті вузівського навчання оцінювання поширюється на 

навчальний (контроль сформованості мовленнєвих навичок) та професійно-

орієнтований переклад (контроль сформованості перекладацьких навичок та 

умінь).  Професійно-орієнтований переклад характеризується відносною якістю 

перекладених текстів, яка залежить від напрямку перекладу, етапу навчання та 

інших чинників.  

Саме тому у процесі навчальної діяльності не варто очікувати ТП 

абсолютної якості; доцільніше, на нашу думку, зосередитися на оцінюванні 

прогресу в набутті ФКП та успішності вирішення перекладацьких задач. Щодо 

оцінювання ТП, то з метою підвищення мотивації студентів, як ми вже 

зазначали (п. 1.1.), А. Г. Мінченков рекомендує оцінювати їх як 

"успішні/неуспішні", а не "правильні/неправильні". 

Проте, на нашу думку, така рекомендація не поширюється на оцінювання 

навчального перекладу, в якому перекладені варіанти (зазвичай на рівні 

речення) можуть оцінюватися як "правильні/неправильні". Наприклад, студент 

отримує інструкцію перекласти на АМ речення "Необхідно, щоб наступного 

тижня ви виступили з презентацією проекта", використовуючи інфінітивну 

конструкцію. Мета навчального перекладу в  цьому випадку – контроль 

засвоєння граматичного матеріалу.  

Отже, студент може створити такі варіанти перекладу: "It is necessary that 

you make a presentation of the project next week"/  It is necessary that you should 

make a presentation of the project next week"/  It is necessary for you to make a 
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presentation of the project next week". У контексті навчального перекладу 

правильним є лише останній варіант, хоча в професійно-орієнтованому 

перекладі всі три варіанти є успішними. 

На думку Н. А. Каширіної, відносність є характеристикою не тільки 

якості ТП, а й власне процесу оцінювання професійно-орієнтованого перекладу. 

Дослідниця зазначає, що апріорі не може бути єдиної й абсолютно правильної 

системи оцінювання якості ТП з універсальними критеріями в умовах 

навчальної перекладацької ситуації, оскільки з психологічної точки зору 

переклад відноситься до когнітивно комплексних завдань, для вирішення яких 

необхідні не тільки логічне мислення, а й інтуїція, фантазія, творчість, 

натхнення тощо [74, с. 48-56].  

До того ж, когнітивно комплексні завдання характеризуються 

невизначеністю, непередбачуваністю результатів діяльності, відсутністю 

універсальних правил для їх вирішення. Кожний окремий випадок  унікальний, 

причому у процесі його виконання одночасно переслідуються різноманітні, 

різнорівневі цілі, які часто конкурують одна з одною [79,  с. 225].  

Саме ця ознака найбільше відбиває специфіку перекладацької діяльності. 

Основними емоційними станами суб’єкта під час виконання таких завдань є 

невпевненість, сумнів, готовність прийняти неоднозначні рішення, що 

принципово виключає можливість віднайдення єдиного абсолютно  

правильного рішення. Саме тому в теорії перекладу не існує поняття 

"еталонного" перекладу, а в контексті перекладу як навчальної діяльності й 

поготів доречним видається лише термін "умовно-оптимальний" переклад 

[239]. 

Проте, навіть умовно-оптимальний переклад повинен спиратися на 

оптимально прийнятні критеріі оцінювання. Їх вироблення, на думку 

Н. Мартінез Меліс та А. Уртадо, можливе за умови дотримання певних 

принципів: 1) інформування суб’єктів оцінювання про систему оцінювання та 

критерії і обов’язкове дотримання їх у процесі навчання; 2) залежність від 

функції (прогностична, підсумкова, формуюча) та контексту оцінювання 



 132 

(надруковані переклади, професійний, навчальний переклад); 3) чітке 

визначення об’єкту оцінювання та рівня, на якому воно здійснюється;  

4) визначення індикаторів, що об’єктивно відбивають рівень 

сформованості компетентності у суб’єкта оцінювання [240, с. 283].  

Н.О. Каширіна додає такі ознаки критеріїв оцінювання: простота 

(прозорість, однозначність, доступність), об’єктивність, врахування 

теоретичних досягнень перекладознавства [74, с. 50]. Під простотою 

дослідниця розуміє наступне: система критеріїв не повинна бути ані надто 

жорсткою, ані надто розгалуженою, оскільки використання занадто жорстких 

критеріїв часто призводить до формалізації оцінювання.  

Не варто також "звіряти" переклад із шаблонним списком великої 

кількості типів помилок, адже переклад у кожному конкретному випадку 

пов’язується із вирішенням  унікального завдання, що вимагає творчого 

підходу. І оцінювати його належить з  обережністю, спираючись на невелику 

кількість конкретних і відомих обом сторонам параметрів, які в доволі типових 

ситуаціях надають викладачеві можливість логічної аргументації своєї думки.  

Об’єктивність у контексті оцінювання перекладу видається дещо 

парадоксальною характеристикою, оскільки в цьому процесі завжди 

зберігається доля суб’єктивності. Проте, завдання того, хто оцінює, полягає не 

в тому, щоб цю суб’єктивність повністю виключити, а щоб її обмежити хоча б  

у найбільш типових ситуаціях.  

Одним із найважливіших факторів оцінювання є його відповідність меті 

навчання. Як зазначає О. В. Максютіна, якщо у процесі навчання перекладу 

метою є формування компетентності, то недоцільно контролювати рівень 

навченості, спираючись лише на якість продукту перекладу. Оцінювання 

сформованості компетентності – складного й багатовимірного конструкту –   

має охоплювати всі її складові. До того ж, оцінюватися повинен не тільки 

результат, а й те, яким чином студент його досягнув, тобто особистий прогрес у 

набутті знань, навичок, умінь тощо [98, с. 46-47].  
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Додамо, що у розглянутих нами вітчизняних та російських дослідженнях 

(Т. В. Ганічева, Т. Д. Пасічник, С. О. Королькова, О. Р. Світлична) оцінка рівня 

сформованості навичок та умінь у певному виді перекладу також спирається 

лише на один критерій – якість перекладеного тексту, що визначається на 

основі аналізу помилок. Інструментарій для оцінювання сформованості 

перекладацької компетентності як комплексного конструкту було 

запропоновано іспанською дослідницею А. Уртадо [209]. Вона зазначає, що 

такий інструментарій повинен охоплювати кілька інструментів для оцінювання 

кожної складової компетентності. 

Отже, оскільки ТК у ППАМ – комплексне явище, вважаємо, що 

інструментарій для її оцінки також мусить бути комплексним. Під 

інструментарієм, слідом за  А. Уртадо, розуміємо сукупність спеціально 

розроблених дій та  матеріалів, що дозволяють здійснити оптимально 

об’єктивне оцінювання рівня сформованості компетентності чи її складової.  

Ідею створення інструментів також запозичено в А. Уртадо та групи 

PACTE, що вперше створили теоретичне підґрунтя оцінювання перекладацької 

компетентності. Під інструментами, слідом за цими дослідниками, розуміємо 

сукупність валідних тестів, критеріїв/груп  критеріїв та шкал оцінювання, що 

застосовуються для оцінювання рівня сформованості компетентності чи її 

складової [209].  

Отже, спираючись на досвід зазначених дослідників, та виходячи зі 

структури ТК у ППАМ, визначеної нами у п. 1.2., ми розробили три 

інструменти для оцінювання рівня сформованості ТК у ППАМ: 1) для оцінки 

знань про текст і теорії перекладу; 2) для оцінки умінь відтворення змісту та 

текстових характеристик ТО у процесі ППАМ; 3) для оцінки сформованості 

додаткового компонента ТК: уміння вибирати й залучати зовнішні ресурси у 

процесі перекладацького текстотворення. Додамо, що основним вважаємо 

другий із зазначених інструментів, у той час як перший та третій є 

додатковими. Розглянемо докладніше кожний із інструментів, критерії, які до 

них входять, та параметри, за якими нараховується певна сума балів.  
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 Перший інструмент спрямований на оцінку компоненту "Знання" і 

включає тестове завдання множинного/альтернативного вибору, яке містить 20 

запитань, при виконанні яких студент має продемонструвати знання теорії 

дискурсу/ тексту (10 запитань), та теорії перекладу (10 запитань). Інструмент 

спирається на два критерії: 1) знання теорії перекладу; 2) знання теорії 

дискурсу та тексту.  

Критерій "знання теорії перекладу" відбиває рівень засвоєння 

теоретичних постулатів, що стосуються особливостей перекладу на рідну та 

іноземну мови. Критерій "знання теорії дискурсу та тексту" перевіряє рівень 

набуття студентами знань про дискурс, текст, жанр тощо. Обчислення 

показників за обома критеріями пов’язується із коефіцієнтом правильних 

відповідей (за В.П. Беспальком), тобто відношенням кількості правильних 

відповідей до загальної кількості завдань.  

Переведення коефіцієнта в бали представлено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Переведення коефіцієнта за критерієм "компонент знань"  в бали 

Величина 

коефіціенту 

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Кількість балів 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Другий інструмент застосовується з метою оцінювання рівня розвитку 

умінь відтворення текстових характеристик ТО в перекладі на АМ і спирається 

на три групи критеріїв: 1) відтворення макроструктури ТО; 2) відтворення 

мікроструктури ТО; 3) відтворення мовленнєвого оформлення ТО.  

За основу технології оцінювання умінь відтворення змісту та текстових 

характеристик ТО у ППАМ ми обрали аналітичну шкалу. Аналітична шкала є 

на сьогодні найбільш поширеною критеріальною шкалою в оцінюванні 

професійно-орієнтованого перекладу. Вона містить серію заздалегідь 

підготовлених описів умінь за кожним із критеріїв оцінювання, за допомогою 

яких можна обрати рівень, що найточніше відповідає якості виконаного 
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студентом перекладу і на його основі поставити оцінку/бали [302]. Опишемо 

групи критеріїв детальніше. 

До першої групи входять два критерії: 1) композиційна структура та 

жанровий формат; 2) змістовна цілісність та повнота. Перший критерій 

перевіряє уміння студента адаптувати жанрові та структурно-композиційні 

особливості ТО до відповідних норм МП. Другий критерій відбиває уміння 

студента відтворити зміст ТО як цілісний конструкт і мовленнєвий продукт 

відправника. У той час як рецептивна фаза перекладу на ІМ, тобто розуміння 

змісту ТО, зазвичай не є предметом особливих труднощів, фаза відтворення 

змісту в усіх його деталях пов’язана із рівнем сформованості мовленнєвої 

компетентності у МП, а тому є складним завданням. Наведемо шкалу 

обчислення за цими критеріями (табл. 3.2, с. 136). 

Друга група критеріїв спрямована на оцінку умінь відтворити 

мікроструктуру тексту і містить два критерії: 1) відтворення когерентності ТО у 

ТП; 2) відтворення когезії ТО у ТП. 

Логічна послідовність, чіткість та ясність викладу є важливими 

характеристиками текстів інституційного дискурсу, зокрема його академічного  

різновиду. Однак, практика показує, що не завжди ТО відзначається 

бездоганною логікою викладу, тому перекладач має знайти шляхи усунення 

такої текстової вади. Отже, перший критерій групи оцінює уміння студента 

аналізувати інформацію та чітко відтворити її у ТП. 

Другий критерій перевіряє уміння студента віднайти у ТО елементи 

мовної зв’язності та відтворити їх у ТП. Зазначимо, що останні пов’язані з 

жанровими характеристиками ТО та є різними у лінгвокультурах МО та МП. 

Наведемо шкалу обчислення за цими критеріями (табл. 3.3, с. 137). 

Третя група критеріїв спрямована на оцінку умінь відтворити в перекладі 

на АМ особливості жанрового мовного оформлення ТО, а саме: 1) лексичні 

особливості; 2) граматичні особливості; 3) стилістичні особливості. Ці 

особливості є зазвичай предметом найбільших труднощів і породжують 

найбільшу кількість перекладацьких невідповідностей у перекладі на ІМ.  



Таблиця 3.2 

Обчислення рівня сформованості умінь відтворення макроструктури ТО у перекладі на АМ 

Бали 

К р и т е р і ї Рівень 

сформованості 

навичок та 

умінь 

Композиційна структура та жанровий 

формат 

Змістовна цілісність та повнота 

Параметри Параметри 

9-10 Композиційна структура та формат ТО 

повністю відповідає конвенційним жанровим  

вимогам. Жанрові ознаки ТП сприймаються 

як автентичні. 

Зміст відтворено повно й в усіх деталях. 

Одиницею відтворення змісту виступає 

концепт з його адаптацією до лінгвокультури 

МП. 

Дуже високий 

6-8 Композиційна структура та формат ТО майже 

повністю відповідає конвенційним жанровим  

вимогам. Жанрові ознаки ТП сприймаються 

майже як автентичні. 

Зміст відтворено повно й в усіх деталях. 

Одиницею відтворення змісту виступає 

концепт з його частковою адаптацією до 

лінгвокультури МП. 

Високий 

3-5 Композиційна структура та формат ТО майже 

повністю відповідає конвенційним жанровим  

вимогам. Жанрові ознаки ТП не завжди 

сприймаються  як майже автентичні. 

Зміст відтворено повно. Одиницею 

відтворення змісту виступає концепт без його 

адаптації до лінгвокультури МП. 

Середній 

0-2 Композиційна структура та формат ТО не 

повністю відповідає конвенційним жанровим  

вимогам. Жанрові ознаки ТП не  

сприймаються  як автентичні. 

Зміст відтворено неповно. Одиницею 

відтворення змісту виступає слово. 

Низький 
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Таблиця 3.3 

 Обчислення рівня сформованості умінь відтворення мікроструктури ТО у перекладі на АМ 

Бали 

К р и т е р і ї Рівень 

сформованості 

навичок та 

умінь 

Відтворення логічної послідовності ТО у 

ТП 

Відтворення мовної зв’язності  ТО у ТП 

Параметри Параметри 

9-10 ТП повністю відтворює  логічну 

послідовність, чіткість та ясність викладу 

ТО. 

Студент творчо й функціонально адекватно 

відтворює засоби когезії ТО у ТП, володіє 

спектром синонімічних засобів когезії у МП 

та демонструє здатність критично оцінити 

мовну зв’язність ТО. 

Дуже високий 

6-8 ТП майже повністю відтворює  логічну 

послідовність, чіткість та ясність викладу 

ТО. 

Студент функціонально адекватно відтворює 

засоби когезії ТО у ТП та володіє спектром 

синонімічних засобів когезії у МП. 

Високий 

3-5 ТП не повністю відтворює  логічну 

послідовність ТО. Інколи бракує чіткості та 

ясності викладу 

Студент адекватно відтворює засоби когезії 

ТО у ТП, проте, інколи вибирає невідповідні 

засоби когезії у МП та не володіє спектром 

синонімічних засобів когезії у МП 

Середній 

0-2 ТП не повністю відтворює  логічну 

послідовність ТО. Бракує чіткості та ясності 

викладу ТО. 

Студент відтворює засоби когезії буквально, 

що спотворює логіку викладу ТО у ТП, або 

вибирає невідповідні засоби когезії у МП. 

Низький 
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Таблиця 3.4 

Обчислення рівня сформованості умінь відтворити жанрові особливості мовного оформлення ТО 

Бали 

К р и т е р і ї Рівень 

сформованості 

навичок та 

умінь 

Відтворення лексичних 

особливостей 

Відтворення граматичних 

особливостей 

Відтворення стилістичних 

особливостей 

Параметри Параметри Параметри 

9-10 Студент адекватно відтворює 

засобами МП лексичні 

особливості ТО, у тому числі 

термінологію та іншу 

специфічну лексику; вміє 

вибрати відповідний синонім. 

У ТП відсутні випадки 

порушення лексичної 

сполучуваності слів у МП чи 

буквалізмів. лексичне 

оформлення ТП сприймається 

як автентичне. 

Студент адекватно відтворює 

засобами МП граматичні 

особливості ТО, характерні 

для певного типу дискурсу; 

володіє широким арсеналом 

граматичної синонімії. У ТП 

відсутні випадки порушення 

граматичної сполучуваності 

слів у МП чи синтаксичного 

буквалізму. Граматичне 

оформлення ТП сприймається 

як автентичне. 

Студент адекватно відтворює 

засобами МП стилістичні 

особливості ТО. У ТП відсутні 

випадки порушення узусу. 

Стилістичне оформлення ТП 

сприймається як автентичне. 

Дуже високий 

6-8 Студент адекватно відтворює 

засобами МП лексичні 

особливості ТО, у тому числі 

термінологію та іншу 

специфічну лексику. У ТП 

майже відсутні випадки 

порушення лексичної 

сполучуваності слів у МП чи 

буквалізмів. Лексичне 

оформлення ТП сприймається 

майже як автентичне. 

Студент адекватно відтворює 

засобами МП граматичні 

особливості ТО, характерні 

для певного типу дискурсу; 

володіє широким арсеналом 

граматичної синонімії. У ТП 

майже відсутні випадки 

порушення граматичної 

сполучуваності слів у МП чи 

синтаксичного буквалізму. 

Граматичне оформлення ТП 

Студент в цілому адекватно 

відтворює засобами МП 

стилістичні особливості ТО. У 

ТП майже відсутні випадки 

порушення узусу. Стилістичне 

оформлення ТП сприймається 

майже як автентичне. 

Високий 



 139 

сприймається майже як 

автентичне. 

3-5 Студент цілком адекватно 

відтворює засобами МП 

лексичні особливості ТО, у 

тому числі термінологію та 

іншу специфічну лексику; не 

вміє вибрати відповідний 

синонім. У ТП у незначній 

кількості присутні випадки 

порушення лексичної 

сполучуваності слів у МП, 

лексичне оформлення ТП  

сприймається як майже 

автентичне. 

Студент не цілком адекватно 

відтворює засобами МП 

граматичні особливості ТО, 

характерні для певного типу 

дискурсу; не володіє широким 

арсеналом граматичної 

синонімії. У ТП у незначній 

кількості присутні випадки 

порушення граматичної 

сполучуваності слів у МП та 

синтаксичного буквалізму. 

Граматичне оформлення ТП 

не сприймається як 

автентичне. 

Студент не цілком адекватно 

відтворює засобами МП 

стилістичні особливості ТО. У 

ТП присутні випадки 

порушення узусу. Стилістичне 

оформлення ТП не 

сприймається як автентичне. 

Середній 

0-2 Студент не цілком адекватно 

відтворює засобами МП 

лексичні особливості ТО, у 

тому числі термінологію та 

іншу специфічну лексику; не 

вміє вибрати відповідний 

синонім. У ТП у значній 

кількості присутні випадки 

порушення лексичної 

сполучуваності слів у МП, 

лексичне оформлення ТП не 

сприймається як автентичне. 

Студент не цілком адекватно 

відтворює засобами МП 

граматичні особливості ТО, 

характерні для певного типу 

дискурсу; не володіє широким 

арсеналом граматичної 

синонімії. У ТП у значній 

кількості наявнф випадки 

порушення граматичної 

сполучуваності слів та 

синтаксичного буквалізму. 

Граматичне оформлення не 

сприймається як автентичне. 

Студент не цілком адекватно 

відтворює засобами МП 

стилістичні особливості ТО. У 

ТП у значній кількості наявні 

випадки порушення узусу. 

Стилістичне оформлення ТП 

не сприймається  як 

автентичне. 

Низький 

 



Найпоширенішими, на думку А.Б. Шевніна, є три типи невідповідностей,  

які отримали назву "паранормативів" [167; 168]: 1) когнітивні, що зумовлені 

явищем міжмовної інтерференція і призводять до порушення лексичної чи 

граматичної сполучуваності слів у МП; 2) лінгвокультурні, що пов'язуються з 

порушеннями узусу, що призводить до жанрово-стилістичних недоречностей; 

3) мовні, що зумовлені орфографічними, граматичними помилками. Наведена 

вище шкала побудована з урахуванням зазначених типів невідповідностей 

(табл. 3.4, с. 138-139). 

Третій інструмент (додатковий) розроблений з метою оцінювання умінь 

вибирати й залучати зовнішні ресурси у процесі перекладацького 

текстотворення АМ. Представимо обчислення за зазначеним критерієм у 

таблиці 3.5.  

Таблиця 3.5 

Обчислення за критерієм "Додатковий компонент ТК у ППАМ" 

Бали Вибір та залучення зовнішніх ресурсів  у процесі 

перекладацького текстотворення 

Рівень 

сформованості 

навичок та 

умінь 
Параметри 

9-10 У процесі створення ТП студент переважно 

використовує аналогічні тексти та одномовні 

словники АМ. При перекладі ТО наукового дискурсу 

студент обирає стратегію консультування з експертом 

у предметній галузі. 

Дуже високий 

6-8 У процесі створення ТП студент переважно 

використовує аналогічні тексти та двомовні 

словники. При перекладі ТО наукового дискурсу 

студент обирає стратегію консультування з експертом 

у предметній галузі 

Високий 

3-5 У процесі створення ТП студент рідко використовує 

аналогічні тексти,  переважно двомовні словники та 

інтернет-транслятори. 

Середній 

0-2 У процесі створення ТП студент переважно 

використовує інтернет-транслятори та двомовні 

словники . 

Низький 

 

Розроблену шкалу оцінювання було пілотовано: за її допомогою ми 

перевірили якість 10 перекладів текстів інституційного академічного дискурсу, 
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виконаних професійними перекладачами. Нами встановлено, що шкала є 

досить валідним інструментом вимірювання, оскільки встановлений за її 

допомогою рівень сформованості навичок та умінь перекладацького 

текстотворення у ППАМ відповів оцінкам трьох експертів, отриманим 

холістичним шляхом (метод експертних оцінок). 

З метою оцінювання рівня сформованості ТК у ППАМ, пропонується 

проаналізувати виконані студентами тестові завдання відповідно до визначених 

нами критеріїв за трьома інструментами та виставити відповідну кількість балів 

за кожним інструментом та критерієм. Обчислення загального рівня 

сформованості ТК у ППАМ проводиться таким чином. Підраховується загальна 

кількість балів, набрана кожним студентом,  отриманий результат порівнюється 

із максимально можливою кількістю балів, яку можна отримати. Коефіцієнт 

навченості обчислюється за формулою В. П. Беспалька: К=Q/N, де  Q – 

кількість отриманих студентом балів, а N – максимально можлива кількість 

балів [16, с. 53 ]. Успішність у набутті ТК у ППАМ вважається задовільною, 

якщо К становить не менше 0,7.  

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, сформулюємо попередній 

висновок: при оцінюванні рівня сформованості ТК у письмовому перекладі на 

АМ вважаємо за доцільне оцінювати кожну складову ТК. З цією метою 

розроблено три інструменти: 1) для оцінки знань про дискурс / текст та теорії 

перекладу 2) для оцінки умінь перекладацького текстотворення у ППАМ; 3) для 

оцінки сформованості додаткового компонента ТК.  

У наступному підрозділі розглянемо, як розроблені інструменти 

оцінювання були застосовані під час експериментальної перевірки 

ефективності створеної нами методики формування ТК у ППАМ.  

 



3.2. Організація, хід та перевірка ефективності експериментального 

навчання 

З метою експериментальної перевірки ефективності розробленої нами 

методики формування ТК у ППАМ було проведено експериментальне 

навчання. В основу його підготовки, організації та проведення покладені 

головні положення теорії методичного експерименту, обґрунтовані у працях 

П.Б. Гурвича, М.В. Ляховицького, Е.О. Штульмана. 

Під методичним експериментом, слідом за П.Б. Гурвичем, ми розуміємо 

організовану для вирішення методичної проблеми спільну діяльність учасників 

експерименту та експериментатора, невід’ємними ознаками якого є: 1) точна 

обмеженість у часі (початок і кінець); 2) наявність попередньо сформульованих 

гіпотез; 3) план і організація структури відповідно до висунутих гіпотез; 

4) можливість ізольованого врахування методичного впливу фактору, що 

досліджується; 5) вимірювання вихідного і заключного стану релевантних для 

проблеми дослідження знань, навичок і умінь за критеріями, що відповідають 

специфіці проблеми й цілям експерименту [39, с. 39-40]. Основними фазами 

проведення методичного експерименту є: організація експерименту; 

експериментальне навчання; констатація та інтерпретація результатів 

експерименту.  

На етапі організації експерименту було визначено цілі проведення 

експерименту, розроблено гіпотезу, здійснено підготовку експериментальних 

матеріалів. Проведенню експериментального навчання передував аналіз 

теоретичних праць з питання навчання письмового перекладу на іноземну мову 

та формування компетентності в цьому виді перекладу, узагальнення існуючих 

методик навчання письмового перекладу на ІМ та аналіз наявних досліджень 

текстотвірної компетентності у ПП.  

Додатково було проведено анкетування викладачів перекладу Інституту 

філології та Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка з метою з’ясування 
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особливостей організації навчального процесу ПП, підходів до оцінювання 

сформованості компетентності у ПП тощо. 

Для отримання інформації щодо соціального попиту на письмовий 

переклад на ІМ/АМ та оцінки компетентності перекладачів зі стажем роботи до 

трьох років до анкетування було залучено керівників та перекладачів восьми 

перекладацьких агенцій м. Києва. Зразки анкет та результати опитування 

розміщено у Додатках А, А1. Частково результати анкетування наведені в 

розділах 1, 2.   

Отже, основою розроблення робочої гіпотези  експерименту стали дані 

проведених анкетувань, теоретичні положення, наведені в першому та другому 

розділах, а також практичний доробок дослідження – методика формування ТК 

у ППАМ, представлена в другому розділі.  

Гіпотеза експерименту полягала в тому, що студенти можуть досягнути 

високого рівня сформованості ТК у ППАМ за умови використання спеціально 

розробленої підсистеми завдань та вправ з урахуванням поетапної організації 

навчання, що спирається на дискурсивний підхід та підхід односторонності в 

навчанні письмового перекладу та характеризується збільшенням частки вправ 

на стилістичне перефразування на середньому етапі..  

Сформульована гіпотеза перевірялася у ході основного природного 

експерименту, який проводився з лютого по травень 2012-2013 навчального  

року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Експериментальною роботою та навчанням на різних етапах 

дослідження було охоплено 242 студенти магістратури, спеціальностей 

"Переклад", "Мова та література".  

Проте, статистична обробка даних проводилася на результатах 

експериментального навчання 33-х студентів-магістрантів, які здобувають 

кваліфікацію "Переклад (Англійська та німецька мови)": група А-1 – 16 

студентів, група А-2 – 17 студентів, які ввійшли до двох експериментальних 

груп (ЕГ-1, ЕГ-2). 
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Кількісне обмеження статистичної вибірки пояснюємо наступними 

чинниками. По-перше, основною вимогою до навчання ППІМ/ППАМ, як 

довели емпіричні дослідження зарубіжних лінгводидактів (див. розділ 1), є 

наявний у студентів високий рівень мовленнєвої компетентності у МП. З 

метою визначення цього рівня всім групам першого курсу магістратури до 

початку експериментального навчання було запропоновано виконати тест 

Proficiency (рівень досвідченого користувача). За результатами тесту рівень С 

за європейською шкалою виявили 87% студентів, однак лише дві групи 

продемонстрували найбільшу однорідність якісного складу – показник, що 

сприяє підвищенню чистоти експерименту. Отже, ці групи склали  ЕГ-1та ЕГ-2.  

По-друге, через високий рівень складності та творчості ППАМ як 

навчальна діяльність є доволі трудомістким процесом для всіх суб’єктів цієї 

діяльності. Саме тому збільшення вибірки в такому випадку може призвести до 

зниження якості експериментального навчання. 

Мета експерименту – перевірити ефективність розробленої методики 

формування ТК у ППАМ, зокрема, доцільність та адекватність використання 

розробленої підсистеми завдань та вправ, а також перевірити ефективність двох 

запропонованих варіантів методик формування зазначеної компетентності.  

Об’єктом перевірки у процесі експериментального навчання була методика 

формування ТК у ППАМ. 

Проведена експериментальна перевірка характеризується як базовий, 

природний, вертикально-горизонтальний, відкритий методичний експеримент. 

Експеримент проводився по вертикалі – порівнювалися рівні сформованості ТК 

у ППАМ у студентів до і після експериментального навчання, і по горизонталі – 

порівнювалися два варіанти методики формування ТК у ППАМ.   

До неварійованих умов експерименту ми віднесли: 1) склад 

експериментальних груп: за кількістю учасників (ЕГ-1 – 16 студентів, ЕГ-2 – 17 

студентів), за рівнем сформованості мовленнєвої компетентності в АМ та за 

рівнем сформованості навичок та умінь перекладацького текстотворення в 

ППАМ; 2) методична передумова експерименту: наявність у студентів 
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мовленнєвої компетентності в АМ на рівні С за європейською шкалою; 3) час 

проведення експериментального навчання; 4) застосування підходу 

односторонності в навчанні ППАМ протягом усього періоду експерименту; 

5) наявність трьох етапів навчання; 6) розроблені комплекси завдань та вправ, 

що виконувались на відповідних етапах навчання; 7) завдання 

передекспериментального та післяекспериментального зрізів; 8) інструменти  

оцінювання рівня сформованості ТК у ППАМ; 9) експериментатор (автор 

дисертаційного дослідження); 10) кількість годин, відведених на 

експериментальне навчання. 

Варійованою умовою експерименту були два варіанти методики 

формування ТК у ППАМ, різниця між якими полягала в якісно-кількісному 

складі групи вправ на вдосконалення мовленнєвих навичок та умінь у МО та 

МП (синонімічне та стилістичне перефразування) середнього етапу навчання.  

За першим варіантом методики (А), зазначена група вправ мала такий 

якісно-кількісний склад: 70% – вправи на синонімічне перефразування; 30% – 

вправи на стилістичне перефразування. За цією методикою проводилося 

експериментальне навчання у ЕГ-1. У другому варіанті методики (Б) до складу 

цієї групи вправ входило 70% вправ на стилістичне перефразування і 30% – на 

синонімічне перефразування. Цей варіант методики було втілено в ЕГ-2. Зміст 

навчання в обох ЕГ на всіх етапах був однаковим.  

 Розробляючи два варіанти методики, ми припускали, що кращого рівня 

сформованості ТК у ППАМ можна досягти за рахунок збільшення кількості 

вправ на стилістичне перефразування мовою перекладу. У цьому випадку ми 

ставимо за мету навчити студентів добирати мовні засоби у відповідності із 

жанром тексту, що перекладається, що, на наш погляд, є ключовим умінням 

при створенні тексту перекладу.  

На основі викладених положень були визначені конкретні завдання 

експерименту: 1) підготувати матеріали для перевірки вихідного рівня 

сформованості ТК у ППАМ; 2)  провести передекспериментальний зріз для 

визначення вихідного  рівня сформованості ТК у ППАМ; 3)  визначити 
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інструменти оцінювання сформованості ТК у ППАМ; 4) провести 

експериментальне навчання з метою визначення оптимального варіанта 

методики формування ТК у ППАМ; з'ясування адекватності розробленої 

підсистеми вправ та завдань поставленим цілям та підтвердження її 

ефективності у процесі навчання ППАМ; 5)  провести післяекспериментальний 

зріз для визначення досягнутого рівня ТК у ППАМ; 6) інтерпретувати 

результати експериментального навчання та порівняти ефективність двох 

варіантів розробленої методики для формування ТК у ППАМ. 

Визначені завдання зумовили структуру експерименту (Див. табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Структура проведення експерименту 

№ Етапи  

експеримен-

тального 

дослідження 

 

Час і термін 

проведння 

Кількість 

годин/ 

кількість 

занять 

Кількість 

груп/ 

учасників 

 

Завдання 

етапу 

1

1. 

Перед- 

експеримен-

тальний зріз 

11.02.–12.02. 

2013 

2 години 2 групи 

33 студенти 

Визначення 

вихідного 

рівня 

сформованості 

ТК у ППАМ 

2

2. 

Експеримен-

тальне 

навчання 

13.02.–25.05. 

2013 

15 занять 

(30 год.) 

(Див. п. 2.3) 

2 групи 

33 студенти 

Перевірка 

ефективності 

розробленої 

методики 

 

3

3. 

Після-

експеримен-

тальний зріз 

26.05.–29.05. 

2013 

2 години 2 групи 

33 студенти 

Визначення 

досягнутого 

рівня 

сформованості 

ТК у ППАМ 

Зупинимося на визначених етапах докладніше. Метою першого етапу – 

передекспериментального  зрізу  –  було визначення рівня сформованості ТК у 

ППАМ. Задля цього ми провели тестування, використовуючи розроблені нами 

інструменти оцінювання кожної складової ТК. Рівень знань теорії перекладу та 

теорії дискурсу/ тексту перевірявся за допомогою тесту 

множинного/альтернативного вибору. До нього входили 20 запитань, а рівень 
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навченості вираховувався за коефіцієнтом В.П. Безпалька. Наведемо приклади 

використаного нами тесту. 

Зразок тесту передекспериментального зрізу 

Шановний студенте! 

 Для оцінки компоненту "Знання" Вашої текстотвірної компетентності у 

письмовому перекладі просимо виконати наступні тестові завдання. Дякуємо за 

співпрацю. 

1. Оцінка компоненту "Знання" ТК у ПП 

Бланк для відповідей 

            Прізвище, ім'я  ___________                             Група ______________  

Виберіть правильний варіант  відповіді з трьох запропонованих. 

1. Переклад – це:  

а) вид міжмовної трансформації;  

б) вид міжмовної та міжкультурної комунікації; 

 в) вид літературної творчості.  

2. Об’єктом письмового перекладу виступає: 

а) слово;  

б) речення;          

в) текст. 

3. Критерієм адекватності, згідно з комунікативною теорією перекладу, є: 

а) відтворення стилістичних характеристик ТО у ТП; 

б) відтворення повноти змісту   ТО у ТП; 

 в) відтворення функціонально-прагматичних ТО у ТП. 

4. Трансформаційну модель перекладу було виділено у межах: 

а) лінгвістичної теорії перекладу; 

б) літературної теорії перекладу; 

в) когнітивної теорії перекладу. 

5. Переклад з аркуша є видом: 

а) усного перекладу; 

б) письмового перекладу; 

в) гібридного перекладу.  
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6.  Буквальний переклад, транслітерація, підрядковий переклад – це: 

а) прийоми перекладу; 

б) види перекладу; 

в) способи перекладу. 

7. Перекладацькі прийоми/трансформації в тексті перекладу зумовлені: 

а) видом перекладу;  

б) жанровими особливостями текстів, що перекладаються; 

 в) системними мовними розходженнями.  

8. Перекладацька компетентність – це: 

а)  фахова підготовка;  

б) придатність до здійснення професійної перекладацької діяльності;  

в) знання теорії перекладу та двох контактуючих мов.   

9. Найвищим ступенем творчості відзначається: 

а) усний послідовний переклад; 

б) усний синхронний переклад; 

в) письмовий переклад. 

10. Одиницею перекладу як діяльності у межах когнітивної теорії вважають: 

а) слово; 

б) мовленнєвий акт / перекладацьку операцію; 

в) перекладацьку стратегію. 

11. Лист, рецензія, автобіографія, анотація, заява – це: 

а) жанр тексту; 

б) функціональний стиль тексту; 

в) модель тексту.  

12. Прихильниками когнітивної теорії перекладу є: 

а) Р. Белл, О. Мінченков; 

б) А. Швейцер, В. Коміссаров; 

в) Ю. Найда, Л. Бархударов 

13. Характерною рисою наукового стилю є: 

 а) логічність; 
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 б) емоційність; 

 в)  образність. 

14. Морфологічною ознакою текстів академічного дискурсу є переважання: 

 а) дієслів та прикметників;  

 б)  іменників та дієслів; 

в) дієслів та прислівників. 

15. До вторинних текстів наукового стилю належить: 

 а) монографія;  

 б) стаття;   

  в)  анотація.  

16. Найнижчим ступенем формальності відзначаються тексти наукового стилю в: 

а) англійській мові; 

б)  російській мові; 

в)  українській мові.  

17. Найпоширенішою часовою формою англомовного наукового стилю є:  

а) Present Continuous; 

б)   Past Simple; 

в)  Present Simple. 

18. До інституційного дискурсу НЕ належить: 

а) адміністративний дискурс; 

б) художній дискурс; 

в) академічний дискурс. 

19. Дискурс – це: 

а) усний текст; 

б) текст, занурений у комунікативну ситуацію; 

в) надфразова єдність. 

20. Когезія виступає елементом: 

а) макроструктури тексту; 

б) змісту тексту; 

в) мікроструктури тексту. 
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Рівень сформованості навичок та умінь перекладацького текстотворення 

перевірявся за допомогою завдання на переклад трьох текстів, що належали до 

різних типів інституційного АД: адміністративного, педагогічного та 

наукового. Оцінювання здійснювалося з використанням розробленої нами 

аналітичної шкали, представленої в попередньому підрозділі. Наведемо 

приклад завдання на переклад передекспериментального зрізу. 

2.    Оцінка компоненту "навички та вміння" ТК у ППАМ 

Перекладіть тексти А, Б, В з української мови на англійську. У процесі перекладу 

можете використовувати джерела, зазначені нижче у п.3. NB! Перекладені 

тексти повинні мати вигляд готового продукту перекладу.  

А. 

   ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА             

про повну загальну середню 

освіту __КВ__N37042980_________    

(без атестата не дійсний) _ 

Бойко Ніна Іванівна _________    

(прізвище, ім'я, по батькові)     

закінчила__ у 2010_ році школу 

№141__м. Києва_________   

(повна назва навчального 

закладу)  

з такими балами:  

назва предмета  бал  

Українська мова  десять 

Українська література десять 

Зарубіжна література

 дванадцять 

Англійська мова  десять 

Алгебра   дев’ять 

Геометрія   вісім 

 

Інформатика  дев’ять 

Історія України 

 дванадцять 

Всесвітня історія 

 дванадцять 

Географія   десять 

Основи економіки дев’ять 

Біологія   десять 

Фізика   вісім 

 

Пройшла державну підсумкову 

атестацію з таких предметів: 

назва предмета  бал 

Українська мова  десять 

Математика  дев’ять 

Біологія   десять  

 

Середній бал атестата* 9,7     
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    Б.        ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ  

(Всього годин – 72; 2 кредити)  

Форма контролю: залік  

Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів з сутністю та змістом 

структури управління освітніми організаціями, з особливостями нових підходів в 

управлінні, розкриття ролі психологічної готовності керівника освітніх організацій 

до управління.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких умінь: 

охарактеризувати сучасний стан та особливості психології освітнього менеджменту 

в Україні; визначити завдання психології освітнього менеджменту; охарактеризувати 

основні компоненти психологічної готовності керівника освітніх організацій до 

управління; аналізувати різні стилі керівництва в освітніх організаціях; визначити і 

аналізувати особливості об’єкта управління в освітніх організаціях.  

В.    Лінгвокультурні особливості сучасного американського політичного 

дискурсу 

У статті досліджуються структурні та лінгвістичні особливості сучасного 

американського політичного дискурсу. В результаті комплексного дослідження 

американського політдискурсу було визначено його характерні риси, уточнено 

вплив філософських, політичних, економічних теорій та культурних концептів на 

вербальну політичну комунікацію у сучасній Америці. Матеріалом дослідження 

стали тексти промов президентів та політичних діячів і тексти з сучасних 

періодичних видань та суспільно-політичної літератури. 

Уміння залучати зовнішні ресурси для створення ТП оцінювалися за 

допомогою аналізу протоколу письмового фіксування студентами кожного 

випадку залучення певного зовнішнього ресурсу під час виконання 

перекладацького завдання. Паралельно спостереження за використанням 

студентами зовнішніх ресурсів проводилося й авторкою дисертації. Нижче 

подано зазначений протокол, що є складовою інструмента оцінювання 

додаткового компонента ТК у ППАМ.  Зазначимо, що експериментальне 
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навчання протягом усього періоду відбувалось у комп’ютерному класі, що 

уможливлювало використання інтернет-ресурсів. 

 3. Оцінка компоненту "Зовнішні ресурси" ТК у ППАМ 

Відмітьте позначкою кожне звернення до поданого в таблиці 

джерела інформації у процесі виконання тесту. 

 

№ Зовнішній ресурс Кількість звернень 

1. Двомовний словник  

2. Одномовний словник  

3. Аналогічний 

англійськомовний текст 
 

4. Інтернет-транслятор  

5. Довідкова література 

(онлайн джерела) 
 

Експериментальне навчання проводилось із використанням 

запропонованої авторкою методики та за укладеними нею експериментальними 

матеріалами (див. Додаток Б) в межах навчальної дисципліни "Техніка 

перекладу". Експериментальне навчання проводилося також з урахуванням 

таких умов: 1) загальної кількості годин, відведених на курс "Техніка 

перекладу" в межах двох навчальних модулів (загалом 34 години аудиторних і 

62 години самостійної роботи; 2) організаційних форм навчання (практичні  

аудиторні  заняття; самостійна робота студентів); 3) кількості занять, на яких 

проводилось формування ТК у ППАМ (17 практичних аудиторних занять); 

4) кількості часу, відведеного на виконання вправ на кожному занятті (2 год.). 

За даними передекспериментального зрізу студенти ЕГ-1 та ЕГ-2 

продемонстрували такі результати: середній коефіцієнт навченості становив 

0,51. Студенти обох груп найкраще впоралися з перекладом тексту наукового 

дискурсу, в той час як текст педагогічного дискурсу викликав найбільше 

труднощів. Середні коефіцієнти навченості, визначені в результаті проведеного 

передекспериментального зрізу в кожній експериментальній групі, подані в 

табл. 3.7 (с. 153). Дані по кожному учаснику експерименту представлені в 

Додатку В. 
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Таблиця 3.7 

Середні показники рівня сформованості ТК по групах 

(передекспериментальний зріз), у балах 

Індекс групи Бали за окремі складові ТК Загальний бал за 

ТК 

 Знання 

теорії 

перекладу 

Знання 

теорії 

тексту 

Навички 

та вміння 

Зовн. 

ресурси 
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т 
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о
ст
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ЕГ 1 5,7 5,0 36,2 5,2 52,1 0,52 

ЕГ 2 5,2 4,8 35,4 5,0 50,4 0,5 

Максимальні 

показники 

10 10 70 10 100 1 

Як видно з Таблиці 3.7. рівень сформованості ТК у ППАМ у студентів 

обох експериментальних груп у передекспериментальному зрізі є досить 

низьким (ЕГ-1 – 0,52, ЕГ-2 – 0,5). Розглянемо детальніше отримані студентами 

результати за окремими критеріями, що представлені в Табл.3.8.   

Таблиця 3.8 

Середні показники передекспериментального зрізу  
в ЕГ-1 і ЕГ-2, у балах 

Індекс 

групи 

Знання Навички та вміння 
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о
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о
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о

ст
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Передекспериментальний зріз 

ЕГ-1 5,7 5,0 4,9 5,6 5,7 5,4 5,0 4,9 4,9 5,2 5,2 0,52 

ЕГ-2 5,2 4,8 4,7 5,5 5,4 5,2 5,0 4,9 4,7 5,0 5,0 0,5 

Максимальний показник 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100  
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Як видно з таблиці, найнижчі показники отримані студентами за 

критеріями "композиційна структура та жанровий формат", "стилістичні 

особливості",  "граматичні особливості" та "теорія тексту". Це свідчить про те, 

що студенти не володіють уміннями створити ТП відповідного жанру через 

брак знань жанрових особливостей текстів АД. Так, майже 90% учасників 

експерименту не змогли відтворити жанровий формат та мовленнєве 

оформлення педагогічної анотації, більше половини студентів не відтворили 

зазначених характеристик тексту адміністративного дискурсу. Окрім цього,  

жоден студент не зміг правильно оформити ТП додатку до атестату як 

закінчений продукт перекладу.  

Зауважимо принагідно, що низькі показники за всіма мовленнєвими 

навичками не є безпосереднім свідченням низького рівня їх сформованості в 

англійському мовленні. З огляду на наші цілі навчання низькі показники за 

цими критеріями відбивають перш за все брак умінь відтворити в перекладі 

автентичніст/природність лексичного, граматичного чи стилістичного 

оформлення ТО певного жанру чи дискурсу.   

  Отже, результати проведеного передекспериментального зрізу 

допомогли виявити труднощі, з якими зіткнулися студенти під час створення 

ТП різножанрових текстів АД, і підтвердили необхідність застосування 

спеціально розробленої підсистеми завдань та вправ для досягнення 

задовільного рівня сформованості ТК у ППАМ. 

Післяекспериментальний зріз, як і передекспериментальний, складався із 

тесту, націленого на оцінювання сформованості кожного компоненту ТК у 

ППАМ. Структура, завдання та рівень складності тестів після- та 

передекспериментального зрізів були аналогічними (Див. Додаток Д). На 

виконання перед- та після експериментальних завдань відводилося по 80 

хвилин (перше та останнє заняття експериментального навчання). Зразки 

виконання обох тестів наведено у Додатках Д1.  

Виконані завдання студентів були проаналізовані згідно з розробленими 

нами інструментами та критеріями, описаними у підрозділі 3.1. Найвищому 
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рівню сформованості ТК у ППАМ відповідав показник 100 балів (20 балів – 

компонент "Знання"; 70 балів – компонент "Навички/уміння текстотворення";  

10 балів – "Додатковий компонент").  

Аналіз виконаних тестів післяекспериментального зрізу виявив середні 

показники рівня сформованості ТК в обох екпериментальних группах, що 

представлені в Таблиці 3.9.  

Таблиця 3.9 

Середні показники рівня сформованості ТК у ППАМ по групах 

(післяекспериментальний зріз) 

Індекс групи Бали за окремі складові ТК  Загальний бал 

за ТК 

Знання Навички та 

вміння 

Зовн. 

ресурси 

С
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теорії 

пере-

кладу 

теорії 

тексту 

ЕГ 1 7,2 7,7 56 8,3 79,2 0,79 

ЕГ 2 7,5 8,1 59 8,7 83,3 0,83 

Максимальні 

показники 

10 10 70 10 100 1 

 

 

Наведемо також детальне порівняння середніх показників 

післяекспериментального зрізу по групах за кожним критерієм у Таблиці 3.10.  

Таблиця 3.10 

Середні показники післяекспериментального зрізу  

в ЕГ-1 і ЕГ-2, у балах 

Індекс 

групи 
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З
о

в
н

іш
н

і 
р

ес
у

р
си

 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

С
ер

ед
н

ій
 к

о
еф

іц
іє

н
т 

  

Т
ео

р
ія

  
п

ер
ек

л
ад

у
 

Т
ео

р
ія

 т
ек

ст
у
 

К
о

м
п

о
зи

ц
ій

н
а 

ст
р
у

к
ту

р
а 

та
 

ж
ан

р
о

в
и

й
 ф

о
р

м
ат

 

З
м

іс
то

в
н

а 
ц

іл
іс

н
іс

ть
 

та
 п

о
в
н

о
та

 

Л
о
гі

ч
н

а 

п
о

сл
ід

о
в
н

іс
ть

 

М
о

в
н

а 
зв

'я
зн

іс
ть

 

Л
ек

си
ч
н

і 
о

со
б

л
и

в
о

ст
і 

Г
р

ам
ат

и
ч

н
і 

о
со

б
л
и

в
о

ст
і 

С
ти

л
іс

ти
ч
н

і 

о
со

б
л
и

в
о

ст
і 

Післяекспериментальний зріз 



 156 

 

                                        Продовження Таблиці 3.10 

ЕГ-1 7,2 7,7 8,3 8,6 8,6 8,5 7,4 7,2 7,5 8,3 7,9 0,79 
                                                                                                  

ЕГ-2 
7,5 8,1 8,9 8,8 8,8 8,7 8,0 7,7 8,1 8,7 8,3 0,83 

Максимальний показник 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100  

 

Зведемо представлену вище інформацію до загальної Таблиці 3.11.  

Таблиця 3.11 

Порівняння середніх показників перед- та післяекспериментальних зрізів 

 в ЕГ-1 і ЕГ-2, у балах 
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Передекспериментальний зріз 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

5,7 5,0 4,9 5,6 5,7 5,4 5,0 4,9 4,9 5,2 5,2 0,52 

5,2 4,8 4,7 5,5 5,4 5,2 5,0 4,9 4,7 5,0 5,0 0,5 

Післяекспериментальний зріз 
ЕГ-1 

ЕГ-2 

7,2 7,7 8,3 8,6 8,6 8,5 7,4 7,2 7,5 8,3 7,9 0,79 

7,5 8,1 8,9 8,8 8,8 8,7 8,0 7,7 8,1 8,7 8,3 0,83 

Максимальний показник 
 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100  

 

Як видно з таблиць 3.10-3.11, після проведеного експериментального 

навчання обидві групи продемонстрували достатній рівень навченості. 

Застосування розробленої нами підсистеми завдань та вправ в обох 

експериментальних группах призвело до значного приросту рівня 

сформованості всіх компонентів ТК у ППАМ (Табл.3.12, с. 157). 
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Таблиця 3.12 

Порівняльна таблиця приросту середнього коефіцієнту навченості  

по групах до і після експериментального навчання 

 

Складова 

ТК у ППАМ 

 

Індекс 

групи 

 

Середній коефіцієнт 

навченості до 

експериментального 

навчання 

 

Середній коефіцієнт 

навченості після 

експериментального 

навчання 

 

Приріст  

                                                                                                                                              

Знання 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

0,53 

0,5 

0,74 

0,78 

0,21 

0,28 

Навички та 

вміння 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

0,52 

0,51 

0,8 

0,84 

0,28 

0,33 

Додатковий 

компонент 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

0,52 

0,5 

0,83 

0,87 

0,31 

0,37 

Загальні 

показники 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

0,52 

0,5 

0,79 

0,83 

0,27 

0,33 

 

Отже, наведена таблиця наочно демонструє значний приріст середніх 

коефіцієнтів навченості. В обох групах найвищого приросту отримав 

додатковий компонент ТК у ППАМ, тобто уміння вибирати й залучати 

зовнішні ресурси для створення тексту ТП: в ЕГ-1 показник зріс з 0,52 до 0,83; 

в ЕГ-2 – з 0,5 до 0,87. На нашу думку, це свідчить про те, що протягом навчання 

за авторською методикою у студентів сформувалася свідома потреба звертатися 

до автентичних текстів та одномовних словників у процесі створення 

англійськомовного ТП. Окрім цього, зазначені результати пояснюємо 

переважно технічною природою умінь/навичок додаткового компонента ТК. 

Вони не потребують значних когнітивних зусиль студентів, а тому краще 

надаються до формування та розвитку. 

Щодо компоненту "Навички та вміння", то з огляду на надзвичайну 

когнітивну складність перекладацького текстотворення іноземною мовою, 

вважаємо, що середні коефіцієнти обох груп також засвідчили значний зріст: в 

ЕГ-1 – з 0,52 до 0,8; в ЕГ-2 – з 0,51 до 0,84).  

Найменший приріст був зафіксований у компоненті "Знання", зокрема 

теорії перекладу: в ЕГ-1 – з 0,57 до 0,72; в ЕГ-2 – з 0,52 до 0,75, що, на нашу 
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думку відбиває загальну невмотивованість студентів набувати теоретичних 

знань у процесі навчання ПП. Варто вказати також на більший приріст знань 

теорії тексту та дискурсу в порівнянні зі знаннями теорії перекладу: в ЕГ-1 

показник зріс з 0,5 до 0,77; в ЕГ-2 – з 0,48 до 0,81. Це дає підстави для 

припущення, що постійне акцентування правил текстотворення під час 

експериментального навчання зумовили перетворення декларативних 

текстових знань студентів у процедурні знання, тобто знання стратегій  

перекладу текстів певного дискурсу/ жанру. Це припущення грунтується на 

факті вищих показників приросту як текстових знань, так і навичок та вмінь в 

ЕГ-2.    

Спираючись на результати експериментального навчання, порівняємо 

ефективність двох варіантів методик, що відрізнялись якісно-кількісним 

складом групи лексичних вправ на середньому етапі навчання. Як видно з 

таблиці 3.12, різниця між середніми коефіцієнтами сформованості ТК у ППАМ 

в обох групах є незначною. Вищим виявився коефіцієнт навченості в ЕГ-2 

(0,83), студенти якої виконували в зазначеній групі вправ 70% вправ на 

стилістичне перефразування. Частка вправ на стилістичне перефразування в 

ЕГ-1 склала 30%, а коефіцієнту навченості відповідав показник 0,79. Це  

зумовлює необхідність перевірити за допомогою математичних методів 

обробки даних, який з варіантів описаної нами методики А чи Б є більш 

ефективним.  

Для перевірки достовірності отриманих результатів використаємо 

критерій Фішера φ
*
 – так зване  кутове перетворення Фішера. Цей критерій 

оцінює достовірність відмінностей між процентними частками двох вибірок, у 

яких зареєстровано ефект, що нас цікавить. Суть кутового перетворення 

Фішера полягає в перетворенні відсоткових часток на величини центрального 

кута, який вимірюється в радіанах. Більшій процентній частці відповідає 

більший кут – φ1 , а меншій частці – менший φ2.  

Зазначимо, що відношення не лінійні, а кути розраховуються за  

формулою:
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де Р – відсоткова частка, виражена у долях одиниці. 

При збільшенні відмінностей між кутами φ1 та φ2, та збільшенні 

чисельності вибірок, значення критерія буде збільшуватись. Чим більше  тим  

ймовірніше, що відмінності між вибірками достовірні. 

Опишемо процедуру перевірки достовірності отриманих даних за  

гіпотезою експерименту. Нас цікавить, який із варіантів А чи Б, описаної нами 

методики формування ТК у ППАМ є більш ефективним. Для цього ми 

перевіримо, чи вплинула якісно-кількісна варіативність вправ у межах однієї 

групи середнього етапу навчання на ефективність набуття студентами ТК у 

ППАМ.  

Спочатку визначаємо значення ознаки, яка буде критерієм для розподілу 

учасників експерименту на тих у кого "є ефект" (коефіцієнт навченості 0,7 або 

вище) і тих, у кого "немає ефекту" (коефіцієнт навченості нижче 0,7). У 

нашому дослідженні такою ознакою обрано результати перед- і 

післяекспериментального зрізів.  

Зазвичай у методичних дослідженнях "ефектом" вважається досягнення 

коефіцієнта навченості 0,7, а "відсутністю ефекту" – недосягнення цього 

коефіцієнта. Але, оскільки, майже всі учасники експерименту в обох 

експериментальних групах досягли достатнього рівня навченості, то в нашому 

випадку доцільно вважати "ефектом" коефіцієнт навченості 0,73, а "відсутністю 

ефекту" – недосягнення цього коефіцієнта.  

Долю тих у кого "є ефект" перетворюємо на відсоткові частки. 

Визначаємо величини кутів   та  за формулою:  . 

Визначаємо емпіричне значення  за формулою:   

де φ1  –  кут, що відповідає більшій відсотковій частці; 

φ2  –  кут, що відповідає меншій відсотковій частці; 

n1  –  кількість спостережень у вибірці 1; 

n2  –  кількість спостережень у вибірці 2; 
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Визначаємо, наскільки відрізняється частка студентів, що досягли 

коефіцієнта навченості 0,73 у групах ЕГ1 і ЕГ2. Формулюємо дві статистичні 

гіпотези H0 та H1 для перевірки рівня сформованості ТК у ППАМ.  

H0 : Частка осіб, що досягли коефіцієнта навченості 0,73 в  ППАМ у 

групі ЕГ1 більша, ніж у ЕГ2. 

H1: Частка осіб, що досягли коефіцієнта навченості 0,73 в  ППАМ  ЕГ2 

більша, ніж у групі ЕГ1. 

Якщо отримане емпіричне значення φ* знаходиться в зоні значущості, 

підтверджується гіпотеза Н0, якщо φ* знаходиться в зоні незначущості  

підтверджується гіпотеза Н1. 

Використовуючи ознаку розподілу учасників експерименту та результати 

оцінювання учасників за критеріями, наведеними у Додатку В, складемо 

наступну таблицю результатів, що відбивають ефективність набуття 

студентами умінь перекладацького текстотворення у ППАМ (див. табл. 3.13, 

стор. 159). 

 
 

% Частка = Частка * 100 

Таблиця 3.13 

Таблиця результативності формування ТК у ППАМ 

 

групи 

є ефект немає ефекту 
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Кількість 

студентів 

процентна 

частка 

Φ* Кількість 

студентів 

процентна 

частка 

 

* 

ЕГ1 

 

13 81% 2,24 3 19% 0,90 16 

ЕГ2 16 94% 2,65 1 6% 1,77 17 

Кількість 

студентів 

29   4    

 

Підрахуємо емпіричне значення φемп за формулою:  
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Отримане значення  зіставляємо з критичними значеннями,  що 

відповідають прийнятим у психології рівням статистичної значущості.
  

φ
*

кр =       1,64 (р ≤ 0,05) 

                   2,31 (р ≤ 0,01). 

Порівняємо отримане значення φ*емп = 1,17 з  

На основі отриманих даних побудуємо “вісь значущості” на рис 3.1. 

 

 

                                     1,64                         2,31                    φ*емп = 1,17 

Рис. 3.1 Вісь значущості 

Як бачимо, результат потрапив у зону незначущості, що свідчить про те, 

що гіпотеза  підтверджується. Звідси випливає, що кількість осіб, які 

досягли достатнього рівня сформованості ТК у ППАМ за результатами 

післяекспериментального зрізу в ЕГ2  більша, ніж в ЕГ1. Отже, отримані дані 

дають змогу стверджувати, що гіпотеза про вищу ефективність вправ на 

стилістичне перефразування (порівняно з синонімічним перефразуванням) для 

формування ТК у ППАМ підтвердила свою вірогідність. 

Таким чином, порівняння показників доекспериментального та 

післяекспериментального зрізів дозволяє зробити такі висновки: 

Загалом середній коефіцієнт навченості у групі ЕГ-2 виявив приріст 0,33, 

зрісши від мінімального середнього 0,5 до максимального середнього 0,83. 

Показники приросту в ЕГ-2 за всіма складовими компонентами ТК у ППАМ 

свідчать про більшу ефективність другого варіанту методики її формування.   
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Загальний висновок формулюємо наступним чином: 1) високого рівня 

сформованості ТК у ППАМ учасниками експериментального навчання 

досягнуто за рахунок використання спеціально розробленої підсистеми завдань 

та вправ, створеної з урахуванням поетапної організації навчання, на основі 

відібраного текстового матеріалу та застосування підходу односторонності до 

навчання ППАМ; 2) ефективнішим виявилося навчання ППАМ на основі 

збільшення на середньому етапі навчання вправ на стилістичне перефразування 

в АМ.  

Результати післяекспериментального  зрізу дозволили також додатково 

зробити супутні та попередні висновки, які не спираються на дані статистичної 

обробки: знання теорії дискурсу та  тексту підвищує рівень сформованості 

умінь відтворення жанрових особливостей ТО. Окрім цього, переважне 

використання аналогічних текстів та одномовних словників у процесі 

створення ТП на АМ сприяє підвищенню автентичності мовного оформлення 

ТП. Зазначені супутні висновки потребують статистичної перевірки й можуть 

стати предметом подальших досліджень навчання ППАМ. 

 

3.3. Методичні рекомендації щодо формування текстотвірної 

компетентності у письмовому перекладі на англійську мову 

Проведене нами теоретично-експериментальне дослідження дозволило 

сформулювати наступні методичні рекомендації щодо формування 

текстотвірної компетентності в письмовому перекладі на англійську мову. 

З метою успішної організації навчання ППАМ та  реалізації формування 

ТК у ППАМ рекомендуємо застосовувати сформульований нами підхід  

"односторонності" в навчанні ПП. В умовах нашого експериментального 

навчання це означає, що ППАМ винесено в окремий модуль, мова викладання 

співпадає з цільовою мовою перекладу (АМ), а автентичні підручники та 

наукові праці з перекладознавства використовуються як джерела поповнення 

теоретичних знань студентів та набуття автентичного термінологічного апарату 

в галузі перекладу.  
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ТМ для розвитку аналітико-інтерпретаційних навичок та умінь складають 

аналогічні тексти академічного дискурсу. Різножанрові українськомовні тексти 

АД використовуються як ТМ для розвитку та вдосконалення умінь 

перекладацького текстотворення АМ, а паралельні тексти – для розвитку умінь 

редагування. 

 Модулю ППАМ, на який відводиться 50% навчального часу курсу 

перекладу, передує модуль навчання письмового перекладу з АМ на УМ. 

Результатом такої організації навчання стане зменшення інтерференційних 

впливів на процес перекладу та паралельне засвоєння термінології теорії 

перекладу та теорії тексту обома мовами. Окрім цього, така організація 

навчального процесу підвищує ефективність створеної підсистеми завдань та 

вправ, максимально націлених на розвиток умінь перекладацького 

текстотворення. Доцільно включити до розробленої підсистеми завдань та 

вправ максимальну кількість вправ для розвитку навичок стилістичного 

перефразування. 

Однак, слід взяти до уваги, що рекомендація застосування підходу 

односторонності розповсюджується лише на навчання письмового перекладу  і 

не є прийнятною для навчання усного перекладу, де постійне переключення 

мовних кодів є основною характеристикою перекладацької діяльності.  

Формування ТК у ППАМ має здійснюватися на основі дискурсивно-

жанрового підходу до відбору текстового матеріалу з дотриманням наступних 

принципів: професійної значущості текстів; автентичності ТО; врахування типу 

інформації ТО; відповідності текстовим та мовним параметрам; стилістичної та 

жанрової різноманітності; доступності. При організації текстового матеріалу 

слід спиратися на соціальний попит в перекладі на англійську мову та 

принципи: ускладнення текстового матеріалу; поступового жанрового 

ускладнення; поступового збільшення обсягу текстів; навчальної доцільності 

текстів. 

 Навчання на основі відібраних таким чином текстів буде ефективнішим, 

якщо в межах кожного навчального модуля формуватимуться навички та 
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вміння перекладу текстів окремого дискурсу та основних його різновидів, що 

характеризуються спільними рисами. Методичною перевагою при цьому є той 

факт, що наявність спільних для всіх різновидів рис полегшить здійснення 

оцінювання, оскільки не потребує вироблення окремих інструментів чи 

критеріїв оцінювання для кожного типу тексту.  

Предметом особливої уваги у процесі навчання мають стати жанрові 

особливості текстів у контактуючих лінгвокультурах. Не підтримуючи в цілому 

тематичний підхід до відбору та організації текстового матеріалу для навчання 

перекладу, вважаємо можливим орієнтування при виборі типу дискурсу на  

тематику практичного курсу англійської мови. У нашому випадку 

інституційний академічний дискурс узгоджувався з курсом "Академічне 

письмо" для студентів магістратури першого року навчання та соціальним 

попитом на переклад на АМ.    

Джерелами відбору ТМ стали тексти друкованих наукових видань, 

тексти, надані перекладацькими агенціями (зі змінами персональної 

інформації), тексти, перекладені авторкою дисертації для певних інституцій  (зі 

змінами персональної інформації) та тексти, що знаходяться у вільному доступі 

в мережі Інтернет. 

Відібраний нами та організований текстовий матеріал ліг в основу 

створення підсистеми вправ та завдань із урахуванням таких принципів: 

урахування специфіки виду перекладу; врахування рівня мовленнєвої 

компетентності в англійській мові; поступового ускладнення перекладацьких 

операцій; інтегрованості та  максимального наближення до реальних умов 

професійної діяльності перекладача. 

Пропонуємо три етапи реалізації розробленої підсистеми вправ та завдань 

для формування ТК у ППАМ у майбутніх філологів: 1) початковий; 2) середній; 

3)  просунутий. Етапи співвідносяться з певним різновидом дискурсу, тексти 

якого відрізняються ступенем жорсткості та жанровими характеристиками. З 

одного боку, ці тексти утворюють сукупність навчального матеріалу, а з іншого 

– виступають об’єктами перекладацької діяльності.  
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Підсистема вправ та завдань є циклічною, проте на кожному етапі 

додаються нові групи вправ на розвиток окремих умінь. Окрім цього, вправи 

кожного етапу відзначаються більшим рівнем комплексності завдань та 

складності. 

Метою початкового етапу є формування аналітико-інтерпретаційних та 

інформаційно-пошукових навичок та умінь, а також розвиток умінь 

перекладати максимально конвенційні тексти адміністративного дискурсу. У 

процесі виконання завдань/вправ студенти  набувають та поглиблюють знання 

про типи дискурсу,  жанри текстів, їхні ознаки, а також специфіку 

текстотворення  в українській та англійській мовах. Метою цього етапу є також 

спонукання студентів до вироблення власної перекладацької типології текстів в 

обох лінгвокультурах та ведення перекладацького портфоліо.  

На цьому етапі студенти виконують такі групи вправ та завдань: 1) на 

розвиток умінь визначити типологічні характеристики макроструктури та 

лінгво-стилістичні особливості аналогічних текстів; 2) на вдосконалення 

лексичних навичок у МП (синонімічне перефразування); 3) розвиток умінь 

перекладати текст певного жанру на основі свідомого вибору перекладацької 

стратегії; 4) розвиток умінь критично оцінювати та редагувати ТП.  

Метою середнього етапу формування ТК у ППАМ є формування та 

вдосконалення навичок та розвиток умінь перекладацького текстотворення на 

матеріалі вторинних текстів педагогічного та наукового дискурсу. Щодо 

жанрових різновидів, то основними з них стали анотації. На цьому етапі 

студенти виконують такі групи завдань та вправ: 1) на вдосконалення умінь 

визначити типологічні характеристики макроструктури та лінгво-стилістичні 

особливості аналогічних текстів; 2) на розвиток умінь визначити типологічні 

особливості мікроструктури; 3) на вдосконалення лексичних навичок у МП 

(синонімічне та стилістичне перефразування); 4) на розвиток умінь 

прагматичної адаптації тексту; 5) на вдосконалення умінь свідомого вибору 

перекладацької стратегії залежно від жанру тексту; 6) на вдосконалення умінь 
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критично оцінювати та редагувати ТП; на розвиток умінь  критично оцінювати 

та редагувати (у разі потреби) ТО.   

На середньому етапі до системи додається нова група завдань: на 

розвиток умінь  критично оцінювати та редагувати (у разі потреби) ТО. 

Відсутність цієї групи завдань на попередньому етапі пояснюється 

особливостями текстів адміністративного дискурсу. Особливого значення на 

цьому етапі набувають також вправи на стилістичне перефразування, що 

покликані навчити студентів аналізувати та відтворювати у перекладі жанрові 

характеристики ТО.    

Просунутий етап формування ТК у ППАМ спрямований на 

вдосконалення володіння студентами текстовими операціями професійної 

діяльності у царині письмового перекладу з рідної мови на іноземну. Завдання 

та вправи цього етапу мають на меті стимулювання критичного мислення 

студентів, творчого підходу до процесу перекладу на тлі знань та умінь, 

набутих на попередніх етапах формування перекладацької текстотвірної 

компетентності.  

ТМ, покладений в основу створення завдань/вправ, складають мінімально 

конвенційні тексти педагогічного та наукового дискурсів, а саме академічні 

звіти, наукові статті та роботи, тексти посібників тощо. Оскільки зазначені 

тексти містять найбільші лексичні труднощі через термінологічну складність та 

варіативність, то на цьому етапі слід інтегрувати до підсистеми вправ та 

завдань найбільшу групу лексичних вправ, порівняно з попередніми етапами.   

На цьому етапі, згідно з циклічною структурою розробленої нами 

підсистеми, групи вправ та завдань мають дублювати попередній етап. Однак, 

практично вусі завдання є комплексними, тобто націленими на вдосконалення 

кількох умінь. При цьому завдання на переклад є обов’язковим компонентом 

завдань цієї групи. 

Отже, на просунутому етапі пропонуємо такі групи завдань/вправ: 1) на 

вдосконалення умінь комплексного дискурсивного аналізу  аналогічних текстів; 

2) на вдосконалення білінгвальних навичок; на вдосконалення умінь 
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прагматичної адаптації тексту; 4) вдосконалення умінь перекладати текст 

певного жанру на основі свідомого вибору перекладацької стратегії; 5) на 

вдосконалення умінь критично оцінювати та редагувати ТП та ТО. Група 

аспектних вправ є найчисленнішою, оскільки м'які тексти педагогічного та 

наукового дискурсів відзначаються значною лексичною варіативністю та 

термінологічною насиченістю, а тому вимагають добре сформованих лексичних 

навичок у МП. 

Інтегрованими у підсистему завдань та вправ є завдання на самостійне 

виконання: 1) на формування інформаційно-пошукових навичок та умінь  

вивчаючого читання МП; 2) на розвиток умінь самостійно поповнювати 

контрастивні знання про дискурс та текст; 3) на самоконтроль та рефлексію. У 

кінці кожного циклу занять студенти виконують завдання на самооцінку рівня 

сформованості ТК у перекладі текстів певного типу дискурсу. Циклічна 

організація навчального процесу є досить ефективною, оскільки дозволяє 

застосовувати всі визначені нами групи вправ та завдань у межах кожного 

циклу. 

Особливо важливо при навчанні ППАМ і розвитку умінь перекладацького 

текстотворення сформувати навички студентів користуватися одномовними 

словниками АМ, оскільки двомовні словники можуть дезорієнтувати студентів 

при виборі потрібної лексичної одиниці. Ефективності навчання сприяє також 

використання аналогічних текстів (замість паралельних), оскільки вони є 

джерелом самостійного поповнення знань про жанровий формат тексту на МП 

та зразком його автентичного мовного оформлення.  

Наприкінці першого етапу виконується модульна контрольна робота, а 

наприкінці третього етапу – підсумкова модульна робота. До змісту обох типів 

модульних робіт пропонуємо включити: 1) тест множинного вибору на 

перевірку знань теорії перекладу та теорії дискурсу/ тексту; 2) завдання на 

переклад з української мови на англійську трьох текстів, що належать до трьох 

різних жанрів і типів  дискурсу. Під час виконання тесту та завдання на 
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переклад, студенти заповнюють таблицю (3), де вказують, якими зовнішніми 

ресурсами користувалися під час виконання роботи. 

Оцінювання рівня сформованості ТК у ППАМ пропонуємо проводити 

комплексно, тобто за допомогою оцінювання кожної складової ТК. Для цього 

ми розробили три інструменти, які містять певні групи критеріїв та шкали 

оцінювання. Бали нараховуються за коефіцієнтом В.П. Беспалька (тест 

множинного вибору) та аналітичною шкалою (завдання 2, 3). Отже, рівень 

сформованості ТК у ППАМ оцінюємо в балах за такими параметрами: 1) знання 

теорії перекладу та дискурсу/тексту (20 балів); 2) навички та уміння 

текстотворення у ППАМ (70 балів) 3) додатковий компонент: уміння залучити 

й використовувати зовнішні ресурси у процесі перекладацького текстотворення 

(10 балів). Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за всіма 

параметрами та критеріями – 100. 90-100 балів відповідає дуже високому рівню 

сформованості ТК (оцінка відмінно); 75-89 – високому рівню (оцінка добре); 

60-74 – середньому (оцінка задовільно); 40-59 – низькому (оцінка 

незадовільно).  

Основною психолого-педагогічною порадою при навчанні ППАМ є 

акцентування досягнень студента та його особистого прогресу, а не помилок  у 

ТП. Якість перекладених текстів не мусить стати єдиним і вирішальним 

критерієм сформованості компетентності. З цієї причини доцільно 

застосовувати аналітичні шкали або поєднувати їх з холістичними.   

Розроблена підсистема завдань та вправ є універсальною, а тому може 

застосовуватися для навчання перекладу на іноземну мову у форматі будь-

якого практичного курсу перекладу на рівні магістратури (мовні спеціальності). 

Підсистема може також застосовуватись для навчання перекладу текстів будь-

яких дискурсів чи типів текстів. 

Таким чином, запропонована методика зі спеціальною підсистемою 

завдань та вправ, реалізована й перевірена експериментально, довела свою 

ефективність та може бути рекомендована для використання у процесі 

навчання письмового перекладу як на англійську, так і на іншу іноземну мову. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Розроблена методика формування текстотвірної компетентності у 

письмовому перекладі з української на англійську мову була перевірена 

експериментально. В експериментальному навчанні взяли участь 33 студенти 

першого курсу магістратури Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 8.030507 "Переклад". На 

етапі підготовки експерименту було сформульовано гіпотезу, яка полягала в 

тому, що студенти можуть досягнути високого рівня сформованості ТК у 

ППАМ за умови використання спеціально розробленої підсистеми завдань та 

вправ з урахуванням поетапної організації навчання, що спирається на 

дискурсивний підхід та підхід односторонності у навчанні письмового 

перекладу та характеризується збільшенням частки вправ на стилістичне 

перефразування на середньому етапі.  

2. Істинність гіпотез було перевірено у ході проведення базового, 

природного вертикального-горизонтального експерименту. Його вертикальний 

характер дав змогу перевірити загальну ефективність розробленої методики 

формування ТК у ППАМ на основі порівняння результатів до 

експериментального навчання і після нього. Горизонтальний характер 

експерименту дозволив виявити більш ефективний варіант запропонованої 

методики. 

3. З метою адекватної інтерпретації результатів експериментального 

навчання було вирішено проблему контролю рівня сформованості ТК у ППАМ 

на основі оцінювання кожної складової ТК. Для цього було розроблено три 

інструменти для оцінювання: 1) знань теорії перекладу та дискурсу/тексту; 2) 

умінь текстотворення у ППАМ; 3) додаткового компонента ТК у ППАМ: 

уміння залучати й використовувати зовнішні ресурси у процесі 

перекладацького текстотворення.  

Кожний інструмент містить певні групи критеріїв та параметри, за якими 

студентам  нараховувалися бали. Максимальна кількість балів, яку студент міг 

отримати за всіма параметрами та критеріями – 100. 90-100 балів відповідає 



 170 

дуже високому рівню сформованості ТК (оцінка відмінно); 75-89 – високому 

рівню (оцінка добре); 60-74 -  середньому (оцінка задовільно); 40-59 – низькому 

(оцінка незадовільно).  

4. Розроблена методика (варіанти А та Б) застосовувалась у процесі 

експериментального навчання в групах ЕГ-1 та ЕГ-2. Варіанти методики 

відрізнялися якісно-кількісним складом підгрупи вправ на 

синонімічне/стилістичне перефразування на середньому етапі навчання (група 

вправ на вдосконалення мовленнєвих навичок/умінь у МО та МП). 

Застосування обох варіантів призвело до зросту рівня сформованості ТК у 

ППАМ. В обох групах спостерігався стабільний приріст за всіма критеріями 

порівняно з передекспериментальним зрізом.  

5. Статистична обробка отриманих експериментальних даних за 

допомогою кутового перетворення Фішера підтвердила висунуту гіпотезу й 

довела ефективність розробленої методики. При порівнянні варіантів методики 

А і Б було доведено більшу ефективність методики Б, що підтвердило гіпотезу, 

що розвиток навичок та умінь стилістичного перефразування сприяє 

підвищенню рівня сформованості ТК у ППАМ.  

Проведене теоретично-експериментальне дослідження дозволило 

сформулювати методичні рекомендації щодо формування ТК у ППАМ. 

Основні положення розділу викладені у публікації [68]. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті наукового дослідження, що спирається на положення 

когнітивної теорії перекладу та дискурсивного підходу до його навчання,  

теоретично обґрунтовано, практично розроблено та експериментально 

перевірено методику формування ТК у ППАМ. Здійснений науковий пошук та 

вирішення поставлених у роботі завдань уможливили формулювання таких 

висновків: 

1. Здійснене дослідження підтверджує висунуту гіпотезу про те, що 

студенти можуть досягнути високого рівня сформованості ТК у ППАМ за 

умови використання спеціально розробленої підсистеми завдань/вправ з 

урахуванням поетапної організації навчання, що спирається на дискурсивний 

підхід та підхід односторонності в навчанні ПП, а також характеризується 

збільшенням частки вправ на стилістичне перефразування на середньому етапі. 

Результати дослідження також доводять, що формування ТК у ППАМ 

забезпечує глибше розуміння  особливостей текстотворення в контактуючих 

мовах перекладу та сприяє вдосконаленню умінь відтворення в ПП змісту та 

дискурсивних характеристик текстів різних жанрів засобами АМ.  

2. У процесі вирішення окреслених у роботі завдань було розглянуто 

проблему навчання ППІМ, зокрема ППАМ як його особливий різновид. 

Теоретичний аналіз цієї проблеми дав змогу узагальнити погляди на ТК як 

складову ФКП та запропонувати уточнене визначення ТК у ППАМ: сукупність 

контрастивних знань про текст і правила текстотворення та умінь створювати 

різні типи ТП, максимально наближені до мовно-культурного формату МП. 

3. Внаслідок аналізу найбільш поширених моделей ФПК з'ясовано зміст 

ТК у ППАМ і такий її компонентний склад: "Контрастивні текстові знання", 

"Уміння та навички текстотворення", "Додатковий компонент "(уміння вибрати 

й залучити зовнішні ресурси до процесу перекладацького текстотворення). 

Уточнено склад кожного компонента ТК у ППАМ, що дало змогу встановити 

знання, навички та вміння, які є ключовими для набуття ТК у ППАМ. 

Результати дослідження показали також, що розвиток умінь вивчаючого 
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читання АМ, а також використання студентами аналогічних текстів як 

мовленнєвих опор та одномовних словників МП у процесі текстотворення 

підвищує автентичність створеного ТП. 

3. З огляду на те, що методика формування ТК у ППАМ вимагає 

врахування специфіки ППАМ як складної й евристичної мисленнєво-

мовленнєвої діяльності, були встановлені психолінгвістичні та когнітивні 

ознаки ППАМ, що, зокрема, характеризується когнітивним дисонансом між 

сприйняттям тексту УМ та його продукуванням АМ. Зменшення когнітивного 

дисонансу у процесі експериментального навчання ППАМ досягалось за 

рахунок застосування запропонованого авторкою підходу односторонності в 

організації навчання ППАМ, який полягав у тому, що: 1) реалізація  

розробленої підсистеми завдань та вправ відбувається в межах окремого 

модуля чи курсу; 2) мова викладання  збігається з МП; 3) набуття теоретичних 

знань відбувається на матеріалі автентичних посібників з перекладознавства та 

теорії дискурсу, написаних носіями МП. 

4. Досліджено жанрово-дискурсивні особливості текстів АД, зокрема, 

його адміністративного, педагогічного та наукового різновидів, що вирізнялись 

максимальною, середньою та мінімальною конвенційністю. Виявлено спільні 

стилістичні ознаки зазначених різновидів АД: стандартизована структурна і 

формальна композиція, логічна основа, поширена конвенційність мовних 

зворотів, суворі вимоги до лексики, наявність певних (часто – 

стандартизованих) засобів мовної когезії, широке вживання віддієслівних 

іменників та пасивних конструкцій,  вимога дотримуватися прямого порядку 

слів та не зловживати складним синтаксисом.  

Встановлено, що зниження конвенційності зумовлює підвищення рівня 

перекладацьких труднощів, з якими студент стикається у процесі ППАМ тексту 

певного жанру. На основі аналізу жанрових характеристик зазначених текстів 

та власного досвіду ППАМ текстів АД запропоновано алгоритм 

перекладацьких дій для запобігання неуспішного відтворення в ППАМ текстів 

АД. Результати дослідження підтверджують, що засвоєння алгоритму 
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перекладацьких операцій у процесі створення ТП певного жанру АД сприяє 

підвищенню рівня сформованості ТК у ППАМ. 

5. Виявлені дискурсивні особливості текстів АД визначили процедуру 

відбору та організації текстового матеріалу як об'єкту перекладу та одиниці 

навчання у процесі формування ТК у ППАМ. Зазначена процедура  опиралася 

на принципи: професійної значущості, автентичності, врахування типу 

інформації, відповідності текстовим та мовним параметрам, стилістичної та 

жанрової різноманітності, доступності, врахування умов навчання.  

Відібраний ТМ вирізнявся навчально-функціональною варіативністю й 

охоплював: аналогічні тексти АД (розвиток умінь вивчаючого читання МП, 

інформаційно-пошукових та аналітико-інтерпретаційних умінь; умінь 

створення ТП певного жанру на основі свідомого вибору перекладацької 

стратегії); паралельні тексти АД (розвиток/вдосконалення вмінь  критично 

оцінювати та редагувати ТП) та автентичні українськомовні тексти АД 

(формування/розвиток умінь критично оцінювати та редагувати (у разі потреби) 

ТО; розвиток/вдосконалення умінь перекладацького текстотворення у ППАМ).   

Загальна ефективність розробленої методики формування ТК у ППАМ 

засвідчила продуктивність використання аналогічних, паралельних та 

українськомовних автентичних текстів у процесі навчання ППАМ. Результати 

експериментального навчання довели також доцільність відбору текстів 

інституційного АД через переважання в них фактуальної інформації та 

наявність спільних для всіх різновидів рис, що полегшує  процедуру 

оцінювання, оскільки не потребує вироблення окремих інструментів чи 

критеріїв для кожного типу тексту. 

6. Експериментальним шляхом підтверджено ефективність підсистеми 

завдань та вправ для формування ТК у ППАМ, розробленої у відповідності з 

принципами врахування специфіки виду перекладу та рівня мовленнєвої 

компетентності в МП, поступового ускладнення перекладацьких операцій, 

інтегрованості, максимального наближення до реальних умов професійної 

діяльності перекладача. До зазначеної підсистеми ввійшли три комплекси, 
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шістнадцять груп завдань/вправ, а також три блоки завдань на самостійне 

виконання. Реалізація підсистеми передбачала три етапи: 1) початковий; 

2) середній; 3) просунутий. Кожний етап спирався на комплекс завдань/вправ 

на розвиток/вдосконалення умінь відтворювати в ППАМ тексти певного жанру 

АД. У ході експериментального навчання виявлено, що збільшення на 

середньому етапі частки вправ на стилістичне перефразування впливає на 

рівень сформованості ТК у ППАМ та забезпечує значне вдосконалення вмінь 

відтворювати дискурсивні характеристики ТО засобами АМ.  

7. З метою забезпечення достатнього рівня сформованості ТК у ППАМ 

розроблену підсистему завдань/вправ було реалізовано за конкретною моделлю 

організації навчального процесу. Було запропоновано два варіанти моделі: А та 

Б, що знайшли практичне втілення у ході експериментального навчання в 

експериментальних групах ЕГ-1 та ЕГ-2. Варіанти методики відрізнялися 

якісно-кількісним складом групи вправ на середньому етапі навчання. 

Застосування обох варіантів призвело до зросту рівня сформованості ТК у 

ППАМ.  

Для зменшення когнітивного дисонансу ППАМ як мисленнєво-

мовленнєвої діяльності запропонований підхід односторонності до організації 

навчального процесу ППАМ застосовувався в обох варіантах моделі. Зазначені 

варіанти реалізовано в контексті кредитно-модульної системи навчання у 

межах дисципліни "Техніка перекладу" на І курсі магістратури за спеціальністю 

"Переклад".  

8. У дисертаційному дослідженні вирішено окреслене в роботі завдання 

розробити методику оцінювання рівня сформованості ТК у ППАМ. З цією 

метою запропоновано інструментарій, що спирається на розроблені три 

інструменти оцінювання кожної складової ТК у ППАМ. Інноваційність 

процедури оцінювання рівня сформованості ТК у ППАМ полягає в її 

зорієнтованості насамперед на оцінювання успішності студентів у розв’язанні 

проблем  перекладацького текстотворення в ППАМ,  а не на врахування 

помилок у ТП. 
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  9. Ефективність розробленої методики формування ТК у ППАМ, а також 

істинність висунутих гіпотез було перевірено у ході базового, природного 

вертикального-горизонтального експерименту. Його вертикальний характер 

уможливив перевірку загальної ефективності розробленої методики, а 

горизонтальний полягав у порівнянні двох варіантів моделі організації 

навчання (А і Б). Проведене експериментальне навчання довело загальну 

ефективність  розробленої методики (коефіцієнт навченості зріс в ЕГ-1 на 0, 29; 

в ЕГ-2 – на 0, 33). Ефективність двох варіантів моделі організації навчання було 

перевірено за допомогою кутового перетворення Фішера. Варіант методики Б 

виявився ефективнішим, що підтвердило гіпотезу, що навички/уміння  

стилістичного перефразування сприяють вищому рівню сформованості ТК у 

ППАМ. 

10. Результати експериментального дослідження дозволили 

сформулювати методичні рекомендації щодо формування ТК у ППАМ. 

Розроблена методика є універсальною, що уможливлює її адаптацію до будь-

якого практичного курсу ПП, незалежно від того, тексти якогодискурсу 

складають навчальний матеріал. 

11. Таким чином, обґрунтована та розроблена методика формування ТК у 

ППАМ, реалізована та перевірена експериментальним шляхом, сприяє 

підвищенню якості створених текстів перекладу англійською мовою та 

загального рівня компетентності в ППАМ. Одержані результати дають підстави 

зробити загальний висновок про те, що окреслену дисертаційною роботою мету 

– теоретично обґрунтувати, практично розробити й експериментально 

перевірити методику формування у магістрів-майбутніх перекладачів ТК у 

ППАМ – досягнуто, а завдання вирішені.  

 12. Проведене теоретично-експериментальне дослідження не вичерпує 

всіх аспектів досліджуваної в роботі проблеми. Перспективи подальших 

наукових розвідок полягають у створенні та обґрунтуванні методики 

формування інших складових компетентності в ППАМ.  
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Додаток А.  

Зразки анкет для викладачів перекладу та керівників перекладацьких 

агенцій 

Зразок анкети для перекладацьких агенцій 

АНКЕТА 

Шановний респонденте! 

Ваші відповіді на запитання анкети допоможуть з’ясувати потреби 

суспільства у перекладацьких послугах з метою покращення підготовки 

перекладачів у вищих закладах освіти. 

 

1. Надайте, будь-ласка, таку інформацію про себе: 

Назва агенції_________________________________ 

Як довго Ви працюєте на ринку перекладацьких послуг? ___________________ 

2. Хто переважно є замовниками перекладацьких послуг? Поставте позначку у 

графах, де цифри мають такі значення: 0 – ніколи; 1 – рідко; 2 – часто; 3 – 

найчастіше. 

 

                    Замовник  0 1 2 3 

А Державні установи      

Б Приватні компанії     

В Видавництва     

Г Фізичні особи     

 

3. Яку частку від загального обсягу замовлень агенції складають термінові 

письмові переклади в тому числі на іноземну мову? 

 

□ Понад 30% 

□ Понад 50% 

□ Понад 60% 

□ Понад 70% 

4. Яку частку від загального обсягу здійснених перекладів складає переклад на 

іноземну мову? 

 

□ Максимум 30% 

□ Мінімум 50% 
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□ Понад 60% 

□ Максимум 70% 

5. Наскільки збільшилася частка виконаних перекладів на іноземну мову за 

останні 5 років? 

 

□ Понад 30% 

□ Понад 50% 

□ Понад  60% 

□ Ваш варіант 

6. Укажіть тематику, стилістичні та жанрові різновиди текстів, які Ви 

отримуєте для письмового перекладу. Поставте позначку у графах, де цифри 

мають такі значення: 0 – ніколи; 1 – рідко; 2 – часто; 3 – найчастіше. 

 

 Для перекладу на рідну мову 0 1 2 3 

а Анотація до наукової статті     

б Наукова стаття     

в Текст суспільно-політичної, економічної 

тематики 

    

г Технічний текст     

д Текст рекламного характеру     

е Юридичні документи     

є Особисті документи фізичних осіб; 

листування 
    

ж Ділові документи (листи, контракти)     

з Вебсайт; скрипти фільмів     

 Для перекладу на іноземну мову 0 1 2 3 

а Анотація до наукової статті     

б Наукова стаття     

в Стаття суспільно-політичної, економічної 

тематики 
    

г Технічний текст     

д Текст рекламного характеру     

е Юридичні документи     

є Особисті документи фізичних осіб     
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ж Ділові документи (листи, контракти)     

з Вебсайт; скрипти фільмів     

 

7. Хто виконує письмові переклади на іноземну мову? 

□ Носії іноземної мови (мови перекладу) 

□ Носії  мови оригіналу без подальшого редагування носієм мови перекладу 

□ Носії  мови оригіналу з подальшим редагуванням носієм мови перекладу 

8. Чи стикаєтесь Ви з необхідністю редагування неякісного українськомовного/ 

російськомовного тексту при перекладі на іноземну мову? 

 

□ Ніколи 

□ Рідко 

□ Часто  

9.  Чи задоволені Ви рівнем компетентності перекладачів зі стажем роботи 

до 3-х років? 

 

□ Дуже задоволені 

□ Задоволені 

□ Не дуже задоволені 

□ Не задоволені 

10. Яких знань, навичок та умінь, на Вашу думку, бракує молодим 

перекладачам? Поставте позначку у графах, де цифри мають такі значення: 0 

–не бракує; 1 – рідко бракує ; 2 – часто бракує ; 3 – найчастіше бракує. 

 

 Знання, навички, уміння  0 1 2 3 

а Знання  рідної  мови     

б Знання іноземної мови     

в Знання предметної сфери тексту перекладу     

г Фонові знання/ загальна ерудиція     

д Знання правил текстотворення; жанрових 

характеристик текстів різних стилів 
    

е Уміння правильно оформити текст     

є Уміння користуватися ПК; технічні навички     
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ж Уміння редагувати текст     

з Уміння адекватно оцінити перекладацьку 

проблему  
    

и Уміння планувати діяльність та правильно 

розподіляти час  
    

і Уміння критично мислити     

11. Які типові помилки зазвичай виявляються при редагуванні письмових 

перекладів на іноземну мову (якщо перекладені тексти редагуються)?   

 

Спотворення смислу     

Додавання інформації   

Вилучення інформації     

Неприродність мовлення     

Граматичні помилки     

Орфографічні помилки     

Недотримання вимог 

стилістичного/жанрового оформлення   

12.  Ваші зауваження та пропозиції щодо покращення рівня підготовки 

перекладачів у вищих закладах освіти України.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Зразок анкети для викладачів перекладу, що поєднують викладання з 

професійною перекладацькою діяльністю 

Анкета 

Шановний респонденте! 

Ваші відповіді на запитання анкети допоможуть отримати достовірні дані 

про необхідність формування  у студентів мовних спеціальностей 

компетентності в письмовому перекладі з рідної мови на  іноземну. 

1. Повідомте, будь ласка, такі дані про себе 

Стаж роботи викладачем   ________________________________________ 

Стаж роботи перекладачем     ________________________________________  

Іноземні мови, з якими Ви працюєте у перекладі  ________________________  

2. Який вид перекладу превалює у Вашій діяльності? 

□ письмовий переклад 

□ усний переклад 

3. За яким напрямком Ви здійснюєте переклад ? 

□ на українську мову 

□ на російську мову 

□ на іноземну мову 

□ на рідну та іноземну мови. 

4. Вкажіть тематику, стилі та жанри текстів, які Вам довелось перекладати 

за останні 5 років. 

 

На  рідну мову На іноземну мову 

□   Анотація наукової статті 

□   Наукова стаття  

□   Стаття суспільно-політичної  

тематики 

□   Стаття економічної тематики 

□   Стаття юридичної тематики 

□   Текст рекламного характеру 

□   Юридичні документи 

□   Ділові документи  

□   Дипломатичні документи 

□   Технічні тексти 

□   Художні тексти 

□   Анотація наукової статті 

□   Наукова стаття  

□   Стаття суспільно-політичної  

тематики 

□   Стаття економічної тематики 

□   Стаття юридичної тематики 

□   Текст рекламного характеру 

□   Юридичні документи 

□   Ділові документи  

□   Дипломатичні документи 

□   Технічні тексти 

□   Художні тексти 



 214 

5. Якщо можливо, вкажіть, яку частку від загального обсягу Вашої 

перекладацької діяльності становить переклад на іноземну мову. 

 

□ До 10% 

□ Понад 30% 

□ Понад 50% 

□ Понад 70% 

6. Якими знаннями та уміннями має володіти письмовий перекладач для 

успішної професійної діяльності? Поставте позначку у графах, де цифри 

мають такі значення: 0 – не дуже важливо; 1 – важливо; 2 – дуже важливо.  

 

 Знання та вміння 0 1 2 

а Знання мови-джерела    

б Знання цільової мови    

в Знання теорії перекладу    

г Знання правил текстотворення в обох мовах, 

мовних та жанрових особливостей текстів 

різних стилів 

   

д Фонові./ культурологічні знання    

е Уміння користуватися ПК та пошуковими 

системами в мережі Інтернет 
   

є Уміння користуватися словниками    

ж Уміння редагувати текст    

з Ваш варіант відповіді 

 

   

 

7. Яких знань та умінь Вам бракувало на початку кар’єри? Поставте позначку 

у графах, де цифри мають такі значення:0 – не бракувало; 1 – не дуже 

бракувало; 2 –  дуже бракувало. 

 

 Знання та вміння 0 1 2 

а Знання мови-джерела    

б Знання цільової мови    

в Знання теорії перекладу    

г Знання правил текстотворення в обох мовах, 

мовних та жанрових особливостей текстів різних 

стилів 

   

д Фонові./ культурологічні знання    

е Уміння користуватися ПК та пошуковими 

системами в мережі Інтернет 
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є Уміння користуватися словниками    

ж Уміння редагувати текст    

з Ваш варіант відповіді 

 

   

 

8. Охарактеризуйте процес навчання перекладу під час Вашого навчання у ВНЗ.   

□ добре співвідношення теорії та практики 

□ багато теорії, мало практики 

□ практика без теорії 

□ недостатньо як  теорії, так і практики 

9. Яка кількість помилок на 1 сторінку тексту (1800-2000 знаків), на Вашу 

думку, є допустимою у професійному перекладі? 

 

На рідну мову На іноземну мову 

□ 0 

□ 1-2 

□ 3-4 

□ 5 

□ 0 

□ 1-2 

□ 3-4 

□ 5 

 

10. Скільки часу забирає у Вас 1 стор. письмового перекладу?  

 

11.  Які навчальні матеріали Ви використовуєте для навчання письмового 

перекладу? 

 

□ Базовий підручник 

□ Поєдную кілька підручників 

□ Поєдную кілька підручників з текстами, що підбираю власноруч 

□ Тексти, що підбираю власноруч 

12.  Які навчальні матеріали Ви використовуєте для набуття студентами 

теоретичних знань з перекладознавства у процесі навчання письмового 

перекладу на іноземну мову? 

 

□ Автентичний підручник, укладений носієм іноземної мови 

□ Підручник, написаний іноземною мовою носієм української мови  

□ Автентичний українськомовний підручник  
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13. Які навички та уміння є, на Вашу думку, об’єктами контролю у 

професійному, професійно-орієнтованому та навчальному перекладі? Виберіть 

відповідь із запропонованих варіантів А, Б. В. Г. 

 

А – мовленнєві навички та вміння;  

Б – перекладацькі навички та вміння, зокрема уміння вирішити перекладацьку 

проблему;  

В – фахова компетентність; 

Г – не впевнений. 

14. Яку процедуру оцінювання  (А чи Б) Ви застосовуєте у процесі навчання 

письмового перекладу?  

 

А– врахування помилок у тексті перекладу; 

Б – оцінювання рівня сформованості компетентності на основі врахування 

прогресу в набутті перекладацьких знань, навичок та вмінь та оцінювання 

кожної складової компетентності.  

  15. Чи дозволяєте Ви студентам користуватися зовнішніми ресурсами під 

час виконання контрольних перекладів? 

 

□ Так 

□ Ні 

16. Якщо Ви навчаєте письмового перекладу в двох напрямках, яким чином 

структурований курс? 

 

□ Розділяю модулі за напрямком перекладу 

□ Не розділяю модулі за напрямком перекладу 

17. Вкажіть, будь-ласка, якою є  мова викладання курсу письмового перекладу. 

□ Рідна 

□ Іноземна  

18. Яка частка у Вашій практиці припадає на переклад студентами текстів з 

рідної мови на іноземну? 

 

□ Близько 30% 

□ Близько 50% 

□ Понад 50% 
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□ Понад 70% 

   19. Яким підходом до відбору текстового матеріалу Ви би керувалися при 

створенні власного підручника для навчання перекладу? 

 

Підхід до відбору ТМ 

□ За тематичними блоками 

□ За функціональними 

стилями/ жанровою варіативністю 

□ За типом перекладацьких 

проблем 

 

 20. З якими  проблемами Ви найчастіше стикаєтесь як викладач? 

□ Нерозробленість методики навчання перекладу 

Відсутність Програми та галузевого стандарту з навчання перекладу 

□ Брак якісних підручників 

□ Нерозробленість критеріїв відбору текстів для навчання перекладу  

□ Нерозробленість критеріїв оцінювання студентських перекладів 

□ Недостатня обізнаність у методиці викладання перекладу 

□ Недостатньо досвіду перекладацької діяльності 

□ Недостатній рівень технічного забезпечення процесу навчання перекладу  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток А1.  

Результати анкетування викладачів перекладу та 

керівників перекладацьких агенцій 

 

А1.1. Результати анкетування керівників та співробітників перекладацьких 

агенцій 

Мета: 1) з'ясувати суспільні потреби в письмовому перекладі на іноземні мови 

в м.Києві; 2) з'ясувати думку представників перекладацьких агенцій щодо  

рівня компетентності перекладачів з досвідом роботи до 3-х років у цьому виді 

перекладу.  

Учасники анкетування: керівники восьми перекладацьких агенцій м. Києва.  

Час проведення: серпень 2012р.  

Експериментальні матеріали: опитувальний лист, укладений дисертанткою.  

 Кількість респондентів: 28 

Кількістьзаповнених опитувальних листів: 28 

Отримані результати 

1. На прохання надати інформацію про себе, учасники анкетування повідомили:  

Назви агенцій: "Альтана", "Антей", "Лінго", "Нове слово", "Профпереклад", 

"Світанок", "Традос", "Тріс".  

 

Мінімальний термін перебування на ринку перекладацьких послуг: 8 років; 

максимальний – 22 роки.  

 

2. На запитання "хто переважно є замовниками перекладацьких послуг" 

 респонденти відповіли:  

 

Державні установи – рідко  

Приватні компанії – часто 

Видавництва – ніколи 

Фізичні особи – найчастіше. 

 

3. У п.3 респонденти стверджують, що термінові письмові переклади в тому 

числі на іноземну мову складають понад 70%  загального обсягу замовлень 

агенцій. 

 

4. У відповіді на запитання 4 опитувані зазначили, що письмовий переклад на 

іноземну мову складає понад 60% від загального обсягу здійснених агенціями 

перекладів. 
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5. На запитання "наскільки збільшилася частка виконаних перекладів на 

іноземну мову за останні 5 років" респонденти відповіли: понад 50%. 

 

6. У відповіді на п. 6 учасники анкетування вказали тематику, стилістичні та 

жанрові різновиди текстів, які вони отримують для письмового перекладу.  

 

 Для перекладу на рідну мову ніколи  рідко  часто  найчастіше 

а Анотація до наукової статті     

б Наукова стаття     

в Текст суспільно-політичної, економічної 

тематики 
    

г Технічний текст     

д Текст рекламного характеру     

е Юридичні документи     

є Особисті документи фізичних осіб; 

листування 
    

ж Ділові документи (листи, контракти)     

з Вебсайт; скрипти фільмів     

 Для перекладу на іноземну мову ніколи рідко часто найчастіше 

а Анотація до наукової статті     

б Наукова стаття     

в Стаття суспільно-політичної, 

економічної тематики 
    

г Технічний текст     

д Текст рекламного характеру     

е Юридичні документи     

є Особисті документи фізичних осіб     

ж Ділові документи (листи, контракти)     

з Вебсайт; скрипти фільмів     

 

7. На запитання "хто виконує письмові переклади на іноземну мову" опитувані 

відповіли:  

 

носії  української/російської мови (мови оригіналу) без подальшого 

редагування носієм іноземної мови (мови перекладу) – 25 респондентів (89%); 

носії  української/російської мови (мови оригіналу) з подальшим редагуванням 

носієм мови іноземної мови (мови перекладу) – 3 респонденти (11%). 

 

8. На запитання "чи стикаєтесь Ви з необхідністю редагування неякісного 

українськомовного/ російськомовного тексту при перекладі на іноземну мову" 

були отримані такі відповіді:  

 

Ніколи – 14% (4 респонденти);  

Рідко – 29% (8 респондентів); 
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Часто – 57% (16 респондентів); 

 

9.  У відповіді на запитання "чи задоволені Ви рівнем компетентності 

перекладачів зі стажем роботи до 3-х років" респонденти зазначили: 

 

Дуже задоволені – 3,5% (1 респондент); 

Задоволені – 17% (5 респондентів);  

Не дуже задоволені – 47,5% (13 респондентів);  

Не задоволені – 32% (9 респондентів); 

 

10. Відповідаючи на запитання 10, учасники анкетування висловили думку 

щодо того, яких знань, навичок та умінь бракує молодим перекладачам-

співробітникам перекладацьких агенцій.  

 

  Знання, навички, уміння  не 

бракує  
 рідко 

бракує  
часто 

бракує  
найчастіше 

бракує 

а Знання  рідної  мови     

б Знання іноземної мови     

в Знання предметної сфери тексту 

перекладу 
    

г Фонові знання/ загальна ерудиція     

д Знання правил текстотворення; 

жанрових характеристик текстів різних 

стилів 

    

е Уміння правильно оформити текст     

є Уміння користуватися ПК; технічні 

навички 

    

ж Уміння редагувати текст     

з Уміння адекватно оцінити 

перекладацьку проблему  
    

и Уміння планувати діяльність та 

правильно розподіляти час  
    

і Уміння критично мислити     

 

11. У відповіді на запитання 11 опитувані вказали на типові помилки, що 

найчастіше виявляються при редагуванні письмових перекладів на іноземну 

мову (якщо перекладені тексти редагуються).   

 

Найчастіше – неприродність мовлення;  

Часто – граматичні помилки ; недотримання вимог 

стилістичного/жанрового оформлення тексту; 
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Рідко – спотворення смислу; додавання інформації; вилучення інформації; 

орфографічні помилки. 

 

12. У п.12 респонденти висловили такі зауваження та пропозиції щодо 

покращення рівня підготовки перекладачів у вищих закладах освіти України:  

 

1)   Наблизити умови підготовку майбутніх перекладачів до умов реальної 

перекладацької діяльності, оскільки випускники на початку професійної 

діяльності демонструють, в основному, теоретичну підготовку; 

 

2)  Збільшити жанрову/дискурсивну варіативність текстів на переклад, оскільки 

випускники переважно володіють уміннями перекладати тексти суспільно-

політичного дискурсу, що належать до жанру статті; 

 

3) Покращити мовленнєву підготовку студентів у рідній мові, зокрема рівень 

володіння функціональними стилями мовлення в українській мові. Респонденти 

вказали також на дуже низький рівень мовленнєвої компетентності в російській 

мові й висловили побажання також покращити мовленнєву підготовку 

студентів у зазначеній мові; 

 

4) Підвищити загальну ерудицію та фонові знання майбутніх перекладачів. 

 

 

 

А1.2. Результати анкетування викладачів перекладу, що поєднують 

викладання з професійною перекладацькою діяльністю 

 

Мета: 1) з'ясувати підходи до навчання письмового перекладу у вищій школі; 

2) виявити проблеми організації навчання письмового перекладу у тому числі 

на іноземну мову. 

 

Учасники анкетування: викладачі кафедри іноземних мов Інституту 

міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка; кафедри перекладу з 

англійської мови Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка; кафедри 

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 

Час проведення: вересень 2012р.  

 

Експериментальні матеріали: опитувальний лист, укладений дисертанткою.  

 

 Кількість респондентів: 35 
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Кількістьзаповнених опитувальних листів: 35 

 

Отримані результати 

1. У п.1. опитувані надали таку інформацію особистого характеру:  

 

Стаж роботи викладачем: 

 5-10 років – 26% (9 респондентів); 

10-15 років – 14% (5 респондентів); 

15-20 років – 20% (7 респондентів); 

20-25 років – 40% (14 респондентів). 

 

 Стаж роботи перекладачем: 

  5-10 років – 37% (13 респондентів); 

10-15 років – 20% (7 респондентів); 

15-20 років – 17% (6 респондентів); 

20-25 років – 26% (9 респондентів).  

 

Іноземні мови, з якими респонденти працюють у перекладі:  

 Англійська – 54% (19 респондентів); 

Німецька – 20% (7 респондентів); 

Французька – 11% (4 респонденти); 

Іспанська – 9% (3 респонденти); 

Шведська – 3% (1 респондент); 

Арабська – 3% (1 респондент). 

 

2. У відповіді на п.2. учасники анкетування зазначили, що в їхній 

перекладацькій  діяльності превалює:   

 

письмовий переклад – 82% (29 респондентів); 

усний переклад – 18% (6 респондентів); 

 

3. У відповіді на запитання "За яким напрямком Ви здійснюєте переклад ?" 

опитувані надали таку інформацію: 

 

на рідну мову – 14% (5 респондентів); 

на іноземну мову – 9% (3 респондентів); 

на рідну та іноземну мови – 78% (27 респондентів). 

 

4. У відповіді на п.4 опитувані вказали на тематику, стилі та жанри текстів, 

які вони перекладали за останні 5 років. 

 

На  рідну мову Кількість   

осіб 

На  іноземну мову Кількість 

осіб 

Анотація наукової статті 0 Анотація наукової статті 7 

Наукова стаття 5 Наукова стаття 2 
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Стаття суспільно-

політичної  тематики  

4 Стаття суспільно-

політичної  тематики 

 

1 

Стаття економічної 

тематики 

 

13 Стаття економічної 

тематики 

 

4 

Стаття юридичної 

тематики  

9 Стаття юридичної 

тематики 

3 

Текст рекламного 

характеру 

1 Текст рекламного 

характеру 

0 

Юридичні документи 19 Юридичні документи 12 

Ділові документи  

 

21 Ділові документи  14 

Дипломатичні документи 

 

3 Дипломатичні документи 

 

1 

Технічні тексти 8 Технічні тексти 3 

Художні тексти 1 Художні тексти 0 

 

5. У п.5 респонденти вказали, яку частку від загального обсягу їхньої 

перекладацької діяльності складає письмовий переклад на іноземну мову.  

 

До 10 % – 23% (8 респондентів); 

Понад 30% – 37% (13 респондентів); 

Понад 50% – 29% (10 респондентів); 

Понад 70% – 11% (4 респонденти). 

 

6. Відповідаючи на п.6, учасники анкетування висловили свою думку щодо 

того, якими знаннями та уміннями має володіти письмовий перекладач для 

успішної професійної діяльності.  

 

 Знання та вміння не дуже 

важливо  
важливо  дуже 

важливо  

а Знання мови-джерела    

б Знання цільової мови    

в Знання теорії перекладу    

г Знання правил текстотворення в обох 

мовах, мовних та жанрових особливостей 

текстів різних стилів 

   

д Фонові./ культурологічні знання    

е Уміння користуватися ПК та 

пошуковими системами в мережі 

Інтернет 

   

є Уміння користуватися словниками    
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ж Уміння редагувати текст    

з Ваш варіант відповіді 

 

   

 

7. У п.7 опитувані вказали, яких знань та умінь їм бракувало на початку 

перекладацької кар’єри.   

 

 Знання та вміння не 

бракувало  

 не дуже 

бракувало 

дуже 

бракувало  

а Знання мови-джерела    

б Знання цільової мови    

в Знання теорії перекладу    

г Знання правил текстотворення в 

обох мовах, мовних та жанрових 

особливостей текстів різних стилів 

   

д Фонові/ культурологічні знання    

е Уміння користуватися ПК та 

пошуковими системами в мережі 

Інтернет 

   

є Уміння користуватися словниками    

ж Уміння редагувати текст    

з Ваш варіант відповіді 

 

   

 

8. Характеризуючи процес навчання перекладу під час навчання у ВНЗ, 

респонденти відповіли, що вони мали:  

 

добре співвідношення теорії та практики – 40% (14 респондентів); 

багато теорії, мало практики – 37% (13 респондентів); 

практика без теорії– 6% (2 респонденти); 

недостатньо як  теорії, так і практики– 17% (6 респондентів). 

 

9. У відповіді на п.9 всі викладачі перекладу зазначили, що у професійному 

перекладі навність помилок не є допустимою. 

 

 10. Респонденти відповіли у п.10, що якісний письмовий переклад 1 стор. 

тексту (1800 -2000 знаків) на рідну мову забирає 50-80 хв. в залежності від типу 

тексту. На іноземну мову – 70-100 хв. 

 

11. У п.11 опитувані відповіли, яким навчальним матеріалам надають перевагу 

в навчанні письмового перекладу. 

 

Базовий підручник – 34% (12 респондентів); 

Поєдную кілька підручників – 29% (10 респондентів); 
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Поєдную кілька підручників з текстами, що підбираю власноруч – 26% (9 

респондентів); 

Тексти, що підбираю власноруч – 11% (4 респонденти). 

 

12.  У п.12 учасники анкетування вказали на навчальні матеріали, які вони 

переважно використовують для набуття студентами теоретичних знань з 

перекладознавства у процесі навчання письмового перекладу на іноземну мову. 

 

Автентичний підручник, укладений носієм іноземної мови – 15% (6 

респондентів); 

Підручник, написаний іноземною мовою носієм української мови – 76% (26 

респондентів); 

Автентичний українськомовний підручник – 9% (3 респонденти). 

 

13. На запитання, які навички та уміння є об’єктами контролю у професійному, 

професійно-орієнтованому та навчальному перекладі, учасники анкетування  

запропонували такі відповіді: 

 

У професійному перекладі : фахова компетентність (35 респондентів, 100%); 

У професійно-орієнтованому перекладі: 1) мовленнєві навички/вміння та 

перекладацькі навички/ вміння (19 респондентів, 54%);  

2) перекладацькі навички та вміння, зокрема уміння вирішити перекладацьку 

проблему (5 респондентів, 14%); 

3) не впевнений (11 респондентів, 32%). 

 

У навчальному перекладі: 

1) мовленнєві навички/вміння – 5 респондентів, 14%; 

1) мовленнєві навички/вміння та перекладацькі навички/ вміння – (13 

респондентів, 38%);  

3) не впевнений – 17 респондентів, 48%. 

 

14. У п.14 учасники анкетування зазначили, що надають перевагу такій  

процедуру оцінювання  у процесі навчання письмового перекладу:  

Врахування помилок у тексті перекладу: 31 респондент (88%);   

Оцінювання рівня сформованості компетентності на основі врахування 

прогресу в набутті перекладацьких знань, навичок та вмінь та оцінювання 

кожної складової компетентності: 4 респонденти (12%).  

 

  15. На запитання, чи дозволяють опитувані студентам користуватися 

зовнішніми ресурсами під час виконання контрольних перекладів, були отримані 

такі відповіді: 

 

Так – 4 респонденти (12%); 

Ні – 31 респондент (88%). 
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16. У п.16 учасники анкетування відповіли на запитання, яким чином вони 

організовують процес навчання письмовому перекладу.  

 

Розділяю модулі за напрямком перекладу – 1 респондент (3%); 

Не розділяю модулі за напрямком перекладу– 34 респонденти (97%). 

 

17. У відповіді на запитання, якою є  мова викладання курсу письмового 

перекладу, респонденти зазначили: 

 

Рідна мова – 20% (7 респондентів); Іноземна – 80% (28 респондентів). 

З 19 викладачів, що працюють з англійською як іноземною лише 1 (3%) 

використовує рідну мову як мову викладання. 

 

18. У п. 18 респонденти відповіли, яка частка в їхній практиці припадає на 

переклад студентами текстів з рідної мови на іноземну, якщо курс письмового 

перекладу на іноземну мову не викладається як окрема дисципліна? 

 

Близько 30% – 23 респондент (65%); 

Близько 50% – 12 респондентів (35%); 

Понад 50% – 0 респондентів (0%); 

Понад 70% – 0 респондентів (0%). 

 

19. Респонденти виклали своє бачення підходу до відбору текстового 

матеріалу, яким би вони керувалися при створенні власного підручника для 

навчання перекладу. 

 

Підхід до відбору ТМ Кількість респондентів 

За тематичними блоками  21 (60%) 

За функціональними стилями/ 

жанровою варіативністю  

5 (14%) 

За типом перекладацьких проблем 9(26%) 

  

20. У п.20 учасники вказали на проблеми та труднощі, з якими вони 

найчастіше стикаються як викладачі у процесі навчання перекладу.  

 

Недостатній/незадовільний рівень технічного забезпечення процесу навчання 

перекладу – 30 респондентів; 

Брак якісних підручників – 16 респондентів; 

Недостатня обізнаність у методиці викладання перекладу, зокрема труднощі з 

оцінюванням студентської успішності та відбором текстів для навчання 

перекладу – 18 респондентів; 

Відсутність Програми та галузевого стандарту з навчання перекладу – 15 

респондентів; 

Недостатньо досвіду перекладацької діяльності – 8 респондентів. 
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Додаток Б 

 Підсистема завдань та вправ для формування ТК у ППАМ 

 

 1. Комплекс завдань та вправ (А) початкового етапу формування ТК 

у ППАМ  

 

Мета: формування умінь відтворювати в перекладі максимально 

конвенційні тексти адміністративного дискурсу.  

Групи завдань та вправ комплексу А (заняття 2,3).  

1А: на розвиток  умінь визначити типологічні макроструктурні 

(композиційна структура, формат) та мовностилістичні особливості 

аналогічних текстів. 

Мета: навчити студентів визначати дискурсивні характеристики 

різножанрових текстів адміністративного дискурсу; схематично представляти 

їхній структурний формат; визначати стратегію перекладу. 

1А.1. Sharpen the translator's eye. Look at the text below. Define its genre 

and type of discourse it belongs to. Specify its textual characteristics and possible 

translation strategies.  

    

ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА             

про повну загальну середню освіту 

__КВ__N37042980_________    

(без атестата не дійсний) 

_Бойко________________    

(прізвище, ім'я, по батькові)     

 Ніна 

Володимирівна______________ 

_________________________________ 

  закінчила__ у 2010_ році школу 

№141__м. 

Києва___________________   

(повна назва навчального закладу)  

_________________________________  

_________________________________ 

                                 

з такими балами:  

назва предмета  бал  

Українська мова  десять 

Українська література десять 

Зарубіжна література дванадцять 

Англійська мова  десять 

Алгебра   дев’ять 

Геометрія   вісім 

Інформатика  дев’ять 

Історія України  дванадцять 

 

Астрономія   вісім 

Хімія    дев’ять 

Фізична культура  звільнена       

Трудова підготовка дев’ять 

Медико-санітарна 

підготовка   дев’ять 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

Пройшла державну підсумкову 

атестацію з таких предметів: 

 

назва предмета  бал 

Українська мова  десять 

Математика   дев’ять 

Біологія   десять 

________________    _____________ 

________________    _____________ 

________________    _____________ 

Середній бал атестата* 9,7     
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Всесвітня історія  дванадцять 

Географія   десять 

Основи економіки дев’ять 

Біологія   десять 

Фізика   вісім 

 

1А.2. Be inventive at solving translator's problems. Suggest the most effective and 

least time-consuming strategy to do a proper translation of the document.  

1А.3.  Look for textual typology in translation.  1) Define the genre of the texts 

below; 2) Draw structural schemes of textual formats of texts B and C. Follow the 

model; 3) Add the structural schemes of the documents to your Translator's portfolio. 

 

Model: text A. 

А. CERTIFICATE OF 

PARTICIPATION 

 

This certifies that: 

 

MS. ANALYN A. GOMEZ 

 

has participated in the District Echo 

Training on Capacity Building for 

Teachers held on April 12, 2004 at 

Tomas Jefferson Memorial Elementary 

School, New York, USA, and is awarded 

up to 5 credits. 

  

 

CONSORCIA E. GATDULA 

District Supervisor                                       

(Signature) 

April 12, 2004   

(Джерело: [38], Додаток Г ) 

CERTIFICATE OF 

PARTICIPATION 

 

This certifies that: 

_________________________________ 

(Name of Participant) 

has participated in the educational activity 

entitled: 

____________________________  

(Title of Activity) 

provided by:  

_______________________________                                        
(Name of Provider) 

(Date of Activity)                          

(City/State of Activity) 

 

and is awarded up to ______ credits.  

Signature of the Activity Director 

Date  

 

B.      To Whom It May Concern: 

 

This is to certify that Ms. Lorraine 

Gonzales was a bona fide Instructor of 

this college. 

 

This further certifies that Ms. Gonzales 

was employed and taught in this school 

from June 2000 up to March 2005. 

 

This certification is issued to Ms. 

C.  Д о в і д к а  

 

15.07.2013  № 7  

 

Журавльовій Олені Сидорівні в тому, 

що вона мешкає у м. Києві з 5 травня 

1995 року за адресою: вул. 

Обсерваторна, буд. 10, кв. 13. Займає 

загальну житлову площу 42 м2.  

 

Видано для подання до Шевченківської 
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Gonzales upon her request for whatever 

legal purposes it may serve. 

 

Issued this 26th of May 2005 at Western 

University Pasig City. 

 

(signed)             Allan Rodrigo 

                          College Administrator 

 

(Джерело: [39], Додаток Г ) 

 

райдержадміністрації.  

 

Головний інженер 

житлово-експлуатаційної контори  

(п і д п и с)               Ф. С. Захар'їн  

 

 

 

 

(Джерело: [16], Додаток Г ) 

 

 

 2А: на вдосконалення лексичних навичок у МП (синонімічне 

перефразування).  

Мета: вдосконалити навички синонімічного перефразування 

мовленнєвого оформлення різножанрових текстів адміністративного дискурсу.  

2А.1. Be lexically copious. Use synonyms instead of words in bold to 

paraphrase every sentence of the certificate. 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

 № 706/03 

 

This is to confirm that Mr. N. Craig was employed by the ABC Design Ltd as an 

Operation executive from June 15, 2007 to June 10, 2012.  Mr. N. Craig fulfilled his 

diverse tasks to our full satisfaction. His performance with regard to the above-

mentioned position was superior, and his cooperation with the project team 

without complaints. 

 

As the project is phasing-out and activities have been completed, we very much 

regret that we are not in the position to extend his contract. During his 

assignment with the project, he attended several Crisis Management trainings in 

London. 

 

We thank Mr. N. Craig for his services rendered to the project and wish him 

success for his future career.  

 

Liverpool, 22 June 2012. 

HR Manager          [Signed]   

(Джерело: [29], Додаток Г ) 

2А.2. Improvise by paraphrasing. Suggest several TL variants for every ST 

sentence. The first sentence has been done for you. 

Цим підтверджую, що Петро 

Петрович Петренко (паспортні дані 

такі-то) працює в ТОВ "Ніка" з 01 

травня 2008 року й нині займає 

1) With this we confirm that Petro 

Petrenko (passport EC XXXXXX ) has 

been employed with "Nika  Ltd"  as a 

sales manager of trade equipment  since 
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посаду менеджера з продажу 

торгівельного обладнання. 

1 May 2008. 

2) Herewith "Nika Ltd" confirms 

that Petro Petrenko (passport EC 

XXXXXX) has been a full time 

employee since 1 May 2008 and 

currently holds the position of a sales 

manager of trade equipment. 

Середньомісячний заробіток 

Петренка П.П. становить 7 тисяч 

гривень. На час поїздки за кордон 

Петренку П.П. надається оплачувана 

відпустка і зберігається посада 

 

У разі виникнення питань 

звертайтеся у відділ кадрів (телефон 

490ХХХХХ ; e-mail: nika@.ukr. net). 

 

 

3А: на розвиток умінь створювати ТП певного жанру на основі 

свідомого вибору перекладацької стратегії.  

Мета: навчити студентів використовувати аналогічні тексти як 

мовленнєві опори у процесі ППАМ задля ефективного вирішення 

перекладацьких проблем.  

3А.1. Be inventive at solving translator's problems. 1) You have received the 

text for a rush translation. Suggest the most effective and least time-consuming 

strategy to do a proper translation of the document. 

 

ДИПЛОМ 

з відзнакою 

ЖВ-ШШ            №567773 

Цей диплом видано Винникову Віктору Вікторовичу в тому, що він в 1979 році 

вступив до Кіровоградського державного педагогічного інституту  

ім. О.С. Пушкіна і в 1984 році закінчив повний курс названого інституту за 

спеціальністю "Англійська і німецька мови". 

Рішенням державної екзаменаційної комісії від 23 червня 1984 р. Винникову 

Віктору Вікторовичу присвоєно кваліфікацію вчителя англійської та німецької 

мов. 

Голова державної екзаменаційної комісії        (Підпис) 

Ректор                                                                   (Підпис) 

Секретар                                                                (Підпис) 

Місто Кіровоград 23 червня 1984 р. 

Реєстраційний № 78 

 

3А.2. Be a creative text designer. 1) Translate the document into English using 

any available sources; 2) Put the document samples into your Translator's portfolio. 

          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 

mailto:nika@.ukr
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Київський національний лінгвістичний університет, Україна 

Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна, Республіка Білорусь 

Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Росія 

Цей 

С Е Р Т И Ф І К А Т 

засвідчує, що 

ЛІСОВА ІВАННА ІВАНІВНА 

взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

"МОВИ У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСВІ", яка відбулася 28-29 жовтня 2011 р. 

у Чернігівському національному педагогічному університеті 

імені Т.Г. Шевченка, Україна 

Голова оргкомітету 

ректор Чернігівського національного 

 педагогічного університету 

імені Т.Г. Шевченка 

доктор педагогічних наук, професор              (підпис)       ХХХХХХХ 

 

3А.3. Polish your translation skills. Translate the texts into English. 

(A) 

Київська національна академія МВС України 

 

252035, м. Київ-35,  

пл. Солом'янська, 1, 

 

тел. 271-90-01,  

факс 234-22-22 

 

22.10.2006 №595 

 

ДОВІДКА 

 

Видана Тарнавському Тарасу Васильовичу про те, що він дійсно працює в 

Київській національній академії МВС України на посаді доцента кафедри 

криміналістики. 

 

Довідка видана для подання до держадміністрації Шевченківського району  м. 

Києва. 

 

 Начальник відділу по роботі 

 з персоналом                                           (підпис)                               О.О.Савенко 

 

(B)  

10.03.2013р. № 6709 

 

Довідка 
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Мірошнику Віталію Миколайовичу  

 

Студент другого курсу навчання денної форми навчання факультету дизайну, за 

спеціальністю "Дизайн середовища" Київського інституту реклами та дизайну. 

Навчається на  контрактній основі без отримання стипендії . 

Термін закінчення навчання 30.06.2017року. 

Київський інститут реклами та дизайну є приватним навчальним закладом  

IV рівня акредитації. 

Довідка видана для пред’явлення за місцем вимоги.  

 

Уповноважена особа                           Дзюба М.О. 

Печатка. 

 

(C) 

Прикарпатський державний університет імені І.Франка "17" квітня 2005 р. 

№17-74 м. Івано-Франківськ 

 

ДОВІДКА 

 

Видана Бондаренко Лесі Олександрівні в тому, що підготовлений нею 

навчальний посібник "Українська мова (за професійним спрямуванням): 

Практикум для студентів технологічних факультетів" використовується під час 

читання дисциплін "Українська мова", "Ділова українська мова" на кафедрі 

української мови для неспеціальних факультетів. 

 

Довідку видано для подання до Навчально-методичного управління 

Національного університету харчових технологій. 

 

Завідувач кафедри      (підпис)           В.А. Качкан 

 

Секретар                     (підпис)              A.M. Червоненко 

(Джерела: [15],  [16],  Додаток Г ) 

4А: на розвиток умінь критично оцінювати та редагувати ТП.  

Мета: навчити студентів критично оцінювати якість перекладеного 

тексту, редагувати його та обґрунтувати необхідність редагування.  

4А.1. Grow an editor on your translator's shoulder. Read the translation of 

the text and introduce corrections if necessary. Specify the objectives of editing: 1) to 

make the TT sound more natural; 2) to make the TT more stylistically appropriate; 3) 

to make the TT more lexically and grammatically appropriate. 

Міністерство освіти і науки України 

 

Довідка № 99 

 

 Видана Петренку Івану у тому, 

Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

Cerificate  99 

    The certificate is issued to Ivan 

Petrenko to certify that in 1983 he 
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що він 1983 р. розпочав, а 1988 р. 

закінчив повний курс навчання у 

дитячій музичній школі № 2 м. Суми 

за спеціальністю: скрипка. 

 

Директор школи           [підпис] 

Завуч                              [підпис] 

 

[печатка]   

entered children's musical school No 2, 

and in 1988 completed the full course of 

studies of the above mentioned school. 

Speciality – violin. 

 

Head of the school                    [signed] 

Deputy Director of Studies       [signed] 

[Seal] 

 

(Джерело: [13],  Додаток Г ) 

 

4А.2.  Grow an editor on your translator's shoulder. a)  Read the translation of text 

2A.2. and introduce corrections if necessary; b) Specify the objectives of editing: 1) 

to make the TT sound more natural; 2) to make the TT more stylistically appropriate; 

3) to make the TT more lexically and grammatically appropriate. 

Herewith «Nika Ltd» confirms that Petrenko Peter (passport EC XXXXXX) is 

a full time employee from 1 May 2008 and currently holds the position of a sales 

manager of trade equipment. 

  Mr Petrenko’s  gross monthly salary is  7,000 UAH. 

  Peter Petrenko is provided with 20 days paid vacations for the period 10-20 

November 2011. Herewith ««Nika Ltd» guarantees to keep Mr. Petrenko's position 

and he can come back to his work upon his return to Ukraine. 

  In case you may have any questions or need additional information contact HR 

department by telephone 490XXXX or via mail hr@nika.com.  

 

4А.3.  Nourish an editor on your translator's shoulder. Edit the following 

translated texts if necessary. Explain the editing strategies.   

 

(A) 

Workbook   CC No 4780 
First name: Ivan 

Middle name: Ivanovych 

Last name: Ivasiuk 

Date of birth: May 29, 1976 

Date of filling out the workbook:          May 15, 2000 

Signature of the owner of the book       signed 

Signature of the person responsible  

for issuing workbooks:                           signed 

 

Seal 

1. 15. 05. 2000. Company "Invest" Ltd. Accepted a post of a translator at a 

department of external economic links.  Order No 6 of 15.05.2000. 

2. Dismissed from the post at his wn request. Clause 38 of the Constitution of 

Ukraine. 

Signed by the senior inspector. 

mailto:hr@nika.com
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Seal.     

(Джерело: [13],  Додаток Г ) 

 

 

 

 (B) Ukraine 

DIPLOMA 

Degree: Specialist 

Ivan Ivanovych Kyrylenko 

in the year 2000 graduated from V.N. Karazin Kharkiv  

National University. Profession: "Language and Literature". 

Qualification: philologist, teacher of the English language  

and literature, the German language and literature, interpreter/translator. 

 

Signed by XXX (Head of the University). 

 Date: June 30, 2000. 

Seal (Ministry of Education and Science of Ukraine; V.N. Karazin Kharkiv National 

University). 

XA No 35096429 

(Джерело: [13],  Додаток Г ) 

(C) 

Dear Sir/Madam,  

With this, we confirm that Oksana Lytvynenko, a third-year student of Kyiv National 

Economy University is doing her Bachelor Programme in Economics with the faculty 

of International Economic Relations.  

 

Since Ukrainian system of education differs from most European systems, we would 

like to provide some explanations. First, due to a bigger emphasis on a  more 

universal training Ukrainian university curricula include a wide range of general 

training (1-2 years) and narrow specialization (3-4 years) subjects.  

 

Thus, Ms. Leshan has covered the following cycles of subjects:  

General Training Courses:……………….. 

Courses in the Sciences:…………………. 

Specialization Courses: …………………..                  

Language Training:………………………….. 

  

Rector of University          (signature) 

February 16, 2010 

 

Група завдань на самостійне виконання.  

Сз1А: на розвиток та вдосконалення інформаційно-пошукових 

навичок та умінь вивчаючого читання АМ. 
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Мета: навчити студентів вести перекладацьке портфоліо і поповнювати 

його аналогічними текстами та лексичними кліше, типовими для текстів 

адміністративного дискурсу.  

Сз1А.1. Read extensively in the target language. Search the Internet for 

comparable texts of personal documents and certificates in Ukrainian and English. 

Bring the samples to the classroom, analyze them and exchange with the peers. 

Comment on their structural and linguistic characteristics. Add the documents into 

your Translator's Portfolio.   

Сз1А.2. Put the lexical assets into your translator's coin-box. Compile a list 

of Ukrainian-English certificate clichés and store them in the Memory Section of 

your Portfolio. 

Cз2A: на розвиток та вдосконалення умінь самостійно поповнювати 

контрастивні знання про дискурс та текст.  

Мета: ознайомити студентів з особливостями інституційного 

академічного дискурсу в контактуючих мовах; розвивати уміння вивчаючого 

читання АМ.  

Cз2A.1.: Be a researcher! Make use of the Info Box to become an expert in the 

theory of discourse. Comment on typological characteristics of Institutional 

discourse in SL and TL. 

INFO BOX 

1. Discourses of higher education./ Andrea Mayr, David Machin, 

Tony Bastow and Gill Abousnnouga. Language and Power. An 

Introduction to Institutional Discourse. – London: Continuum 

International Publishing Group, 2008.- P.26-45. 

http://ru.scribd.com/doc/52574769/Language-and-Power-an-

Introduction-to-Institutional-Discourse 

2. S. Campbell. Translation into a Second Language. – New York: 

Addison Wesley Longmsn, 2003. – 208 p. 

3. Герасименко Н.І., Карпова С.А., Ракитянська В.Д., 

Сокольницька Л.О. Ділова українська мова. – Одеса: УДАЗ ім. О.С. 

Попова, 1999. 

  

  Cз2A.2.: Test your knowledge by doing a quiz for inquisitive translators. 

Choose the correct answer. 

1. What type of translation activity requires the highest level of creativity and 

comprehensive accuracy in conveying the content of the text? 

a) simultaneous interpretation     b) at-sight translation       c) written translation 

2. Translation into a foreign language has been viewed as unacceptable by… theory 

of translation . 

a) national           b) western theory of translation    c) East-European  

3. The first researcher to provide scientific grounds for translation into a foreign 

language was … . 

a) V. Komissarov      b) S. Campbel                                c) A. Hurtado 

4. National school of translation relied on ... approach to teaching translation. 
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a) bidirectional         b) mono-directional (into a native language)   c) mono-

directional (into a foreign language) 

5. The most appropriate texts for translation into a foreign language are … . 

a) informative            b) publicistic                                   c) fiction. 

 

Сз3А:  на розвиток умінь самооцінки  та рефлексії.  

Мета: навчити студентів об’єктивно оцінювати свої досягнення у процесі 

навчання; розвивати здатність до рефлексії.  

Сз3А.1. Assess your competence. Translate text 3A.1. and compare it with the 

key suggested by the teacher. Make notes on your improvement. 

Сз3А.2.Be constructively self-critical. a) Make use of the ECTS scores to 

assess your achievements and skills in translating texts of administrative discourse. 

Description       Score (of 100)     Grade               

Astonishing progress, isn't it? 

Not Bad, but far from Brilliant 

I am Competent enough 

Dull job, isn't it? 

I have to Exercise a lot! 

90 – 100 

85 – 89 

75 – 84 

65 – 74 

60 - 64 

A 

B 

C 

D 

E 

 

Сз3А.2. Reflect on your achievements. Award yourself a grade and note down what 

you think should be done to improve your performance. 

Skills Statements  Grade Notes on 

improvement 

" 
I 

k
n
o
w

" the definition of "text" and "discourse".    

the types and genres of institutional discourse 

and their basic textual and linguistic features. 

  

"I
 c

an
 "

 

suggest the proper strategy to translate 

personal and institutional documents from 

Ukrainian into English. 

  

pick up the appropriate lexical units to store 

them in the Memory section of my Translator's 

portfolio.  

  

translate personal academic documents and 

certificates from Ukrainian into English. 

  

edit translated personal academic documents 

and certificates from Ukrainian into English. 

  

“I
 m

ak
e 

u
se

 

o
f“

 

the sources found on the Internet.   

 monolingual dictionaries.    

comparable texts   

 

2. Комплекс завдань та вправ (Б) середнього  етапу формування ТК у 

ППАМ  
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Мета: формування умінь відтворювати в перекладі тексти педагогічного та 

наукового дискурсу середньої конвенційності.  

Групи завдань та вправ комплексу Б (заняття 4-8):  

1Б: на вдосконалення вмінь визначати типологічні макроcтруктурні 

(композиційна структура, формат) та мовностилістичні особливості 

аналогічних текстів.   

Мета: навчити студентів знаходити в текстах наукових та педагогічних 

анотацій типові жанрові ознаки на основі засвоєного теоретичного матеріалу; 

здійснювати дискурсивний аналіз аналогічних  текстів. 

1Б.1. Sharpen the translator’s eye.  Read the descriptions of texts A and B that 

belong to institutional academic discourse. Analyze their rhetorical structure, 

composition and linguistic characteristics. Define the genre. 

 

(A)    This text:  

•    contains one or several paragraphs;  

•    tends   to  avoid   the  first  person   and   to   use   impersonal   active 

constructions  or passive voice   

•    rarely  uses  negative sentences;  

•    avoids  using  acronyms,  abbreviations,  and symbols  (unless  they are defined  

in  the  abstract  itself);  

•    tends to use the present tense to describe the course, teaching methodology, 

assessment etc..  

•  uses academic vocabulary typical for pedagogy discourse;  

The  structure  for  this text in  English includes  the  following moves:  

1. Presenting the course (e.g., by indicating its objectives, content or main features. 

2.  Indicating a prerequisite for the course.  

3.  Specifying the Education/Training Code and a number of ECTS. 

 4.  Indicating the completion date.  

5.  Indicating the designer and deliverer of the course. 

 However, the rhetorical structure may vary. 

(B)     This text:  

•   consists  of a single  paragraph;  

•   contains 4-10  full  sentences;  

•    tends   to  avoid   the  first  person   and   to   use   impersonal   active 

constructions  or passive voice   

•    rarely  uses  negative sentences;  

•    uses  meta-text  (e.g.,  "This  paper  investigates  ...");  

•    avoids  using  acronyms,  abbreviations,  and symbols  (unless  they are defined  

in  the  abstract  itself);  

•    does  not  cite  by  number  or  refer  by  number  to  anything  from  the text  of 

the  paper.  

•  tends to use the present tense to  state  facts,  describe  methods,  make  

comparisons,  and  give  results. The past tense is preferred when reference is made to 

the author's own experiments, calculations, observations, etc.  

•  uses academic vocabulary typical for scientific discourse; 
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The  structure  for  this text in  English ,  as  suggested  by Mauro  B.  dos  Santos  

(1996),  includes  the  following moves:  

1.  Situating the research (e.g., by stating current knowledge in the field or a research 

problem).  

2.  Presenting the research (e.g., by indicating its main purpose or main features).  

3.  Describing its methodology.  

4.  Summarizing the results.  

5.  Discussing the research (by drawing conclusions and/or giving recommendations).  

However, the rhetorical structure may vary. 

(Джерело: [26],  Додаток Г ) 

 

1Б.2. Rely on comparable texts for text typology in translation. 1) Compare 

the texts below focusing on the similarities and differences of their structure, style, 

tone and language aspects; 2) Make SL and TL lists of key words denoting the stages/ 

the results of the research process/course description; 3) Develop genre structural 

schemes of the texts in SL and TL cultures. Add them to your Translator's Portfolio. 

(A) Textual Competence and the Use 

of Cohesion Devices in Translating 

into a Second Language 

 

Abstract: This article compares the 

differences in the use of textual features 

and cohesive devices among translators 

with different levels of translation 

competence. The data are extracted 

from a Chinese into English translation 

corpus, which consists of 315 translation 

passages produced by 105 translators. 

The features and devices identified in 

the literature review are first subjected 

to a one-way ANOVA and then a 

discriminant analysis to yield those 

features and devices statistically salient 

enough to differentiate translation 

competence levels. The results of this 

study provide insight into L2 translation 

competence and suggest a new approach 

to assessing such competence.  

Keywords: Chinese into English 

translation, Translation corpus, Textual 

competence, Cohesive devices, 

Discriminant analysis, Native and non-

native English speakers, Translation 

assessment. 

 (Джерело: [32],  Додаток Г ) 

(B) Відтворення мовно-

стилістичних особливостей творів 

Е. А. По в українських перекладах  

 

Анотація: Досліджено відтворення 

мовно-стилістичних особливостей 

творів Едгара По українською мовою. 

Простежено історію українських 

перекладів Е. А. По, досліджено 

особливості відображення творчої 

спадщини письменника українською 

літературною полісистемою періоду 

XIX - XX ст. Комплексно 

проаналізовано українські переклади 

віршованої та прозової спадщини 

Е.По, визначено їх метричні, 

ритмічні, фонетичні, граматичні, 

лексичні, образні та змістовні риси. 

Значну увагу приділено найбільш 

відомим поезіям Е.По, представленим 

кількома українськими варіантами. 

Переклади критично осмислено як 

факти українського літературного 

процесу, виявлено їх історико-

літературну та художню значимість. 

Ключові слова: переклад, 

Едгар По, мовно-стилістичні 

особливості.  

(Джерело: [24],  Додаток Г ) 

http://www.disser.com.ua/contents/3287.html
http://www.disser.com.ua/contents/3287.html
http://www.disser.com.ua/contents/3287.html
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(C)  Intensive Intermediate 

French I: Grammar 

 

Course description:  Designed for 

students with a basic foundation in 

French, this course offers students a 

thorough grammar review and multiple 

opportunities to improve their 

language skills and to make progress 

toward fluency. Students practice 

speaking, reading, writing, and listening 

in and outside the classroom. Materials 

include literary texts from authors such 

as Voltaire, Rousseau, Baudelaire and 

other francophone writers, and various 

audio-visual materials.  

Prerequisite: one year of college 

French, or the equivalent. (4 credits)  

Fall term (13571) 

Delivered by: Carole Bergin, MA, 

Preceptor in Romance Languages and 

Literatures, Harvard University.  

Class times: Mondays, Wednesdays 

beginning Sept. 5, 5:30-7:30 pm.  

Course tuition: noncredit $1,175, 

undergraduate credit $1,175.  

Limited enrollment.  

 

(Джерело: [30],  Додаток Г ) 

(D)   Діалогічність в динаміці 

української   літератури: автор – 

текст – читач. 

 

Cпеціальність:  Українська мова і 

література, іноземна мова. 

Викладач: XXXXX 

Анотація: Навчальний курс аналізує 

український історико-літературний 

процес від давнини до сьогодення 

через осмислення вузлових точок – 

полемічних дискусій на сторінках 

літературних пам’яток, літературно-

критичних статей та художній творів. 

Дискусії, які мали діалогічне начало 

та полемічну специфіку, сприяли 

розвитку літератури на ідейно-

тематичному та жанрово-стильовому 

рівні. Окрему увагу приділяється 

рецепції таких дискусій читачем. 

Дисципліна викладається 1 семестр, 

студенти складають залік.  

Шифр спеціальності: Філологія – 

0305.   

Кредити ECTS  – 2. 

Мова викладання – українська. 

Закінчення – 2-й навчальний рік 4-й 

семестр. 

(Джерело: [4],  Додаток Г ) 

 

1Б.3. Learn to translate words into schemes. Read carefully texts C and D 

(1Б.2) to develop a comparable structural pattern of a course description.  Study the 

samples of a comparable structural pattern of an abstract and follow the model.   

Abstract 

The ….. examines/ researches/ reviews/ 

studies / defines/ discusses/  raises the 

problem of….   

Sth was viewed as/ reviewed/ described/ 

analysed /presented/ challenged….. 

The data were collected/ processed/ 

extracted from/ subjected to the 

analysis….. 

The results of the study provide insight 

into/ suggest/ prove/ challenge the 

argument….. 

Анотація 

Досліджено/ вивчено/ розглянуто...... 

На основі ...аналізу виявлено/ 

простежено специфіку/ проведено 

класифікацію/ визначено..... 

Розроблено концепцію/ встановлено/ 

показано....., що знайшло 

відображення..... 

Особливу увагу приділено опису/ 

виробленню критеріїв/ створенню 

системи вправ....  

Доведено/ запропоновано/ розроблено 



 240 

The conclusion is drawn/ made on the 

basis of… 

пропозицію..... 

 

 2Б: на розвиток умінь визначати типологічні характеристики 

мікроструктури аналогічних текстів (засоби логічної послідовності та 

мовної зв'язності).  
Мета: навчити студентів аналізувати мікроструктуру ТО та відтворювати 

її у ТП. 

 2Б.1.Be a text designer. The logical development of the texts is violated.  

Reconstruct texts A and B making them coherent. Translate the reconstructed 

texts into English. 

(A) Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних 

конфліктів (1990 - 2000 рр.) 

 

          Розроблено пропозиції щодо посилення миротворчого потенціалу 

ООН. 

          Розглянуто практичну ефективність гуманітарних програм у ході 

розблокування військово-політичних криз, виявлено фактори негативного 

впливу на миротворчий ефект гуманітарних програм ООН.  

Проаналізовано сучасну концепцію гуманітарної діяльності ООН під 

час врегулювання конфліктів, а також визначено механізми її реалізації та 

показано їх еволюцію.  

Доведено, що ООН вдалося досягти значного прогресу в гуманітарній 

сфері, а також визначено важливу роль гуманітарних заходів у досягненні 

миротворчих цілей.  

(Джерело: [7],  Додаток Г ) 

(B) Coherence and Academic Writing: Some Definitions and Suggestions for 

Teaching 

 

This article reviews current coherence literature, defines coherence in broad 

terms, then presents a three-lesson revision unit based on modern coherence 

principles. Perhaps because of this, we writing instructors and the textbooks we 

use, often discuss coherence in a vague or incomplete manner. Coherence in 

written text is a complex concept, involving a multitude of reader- and text-based 

features. In this unit, ESL students "deconstruct" the assignment prompt and 

prepare their own first drafts of an essay response. Conclusions are drawn 

about the success of this group revision technique and the necessity for providing 

sequential exercises to improve coherence. 

 Then they examine a fellow student's first draft from the "top down," evaluating 

the thesis in relationship to the prompt and to the assertions within the essay and 

analyzing the information structure intended to guide readers through the text.  

 

(N.M. Johns. TESOL Quarterly, Vol.20, № 2, 1986).   
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3Б: на вдосконалення лексичних навичок у МП 

(синонімічне/стилістичне перефразування; лексична антиципація). 

Мета: вдосконалення мовленнєвих навичок та вмінь у МО та МП.    

3Б.1. Be stylistically various/copious. Use more formal alternatives to the 

words in bold. 

1. The book is mainly concerned with the problem of policing the internet. 2. Almost 

every school in the country had reported problems with the new system. 3. The work 

of the Institute is not only devoted to cancer research.4. Basically, we believe we 

have demonstrated a significant link between the two events. 5. We tried to find a 

new way of understanding the data. 6. The reaction is typical of the way large 

corporations keep control of their markets.  

  

3Б.2. Develop consistency in style. Match the beginning of each sentence with 

the most appropriate ending. 

1. The study revealed a regular A. scope of your research. 

2. The research focuses on one particular B. awareness of the problem. 

3. The writer makes a powerful C. issues facing the problem. 

4. The authors take an original D. into the environmental effects of 

nanoparticles. 

5. Until recently there was little E. approach to their theme. 

6. I think you should broaden F. aspect of modern society. 

7. To date, there has been little research G. patterns of changes in temperature. 

8. There are many important H. case for restructuring parliament. 

 

3Б.3. Learn to read hints. Translate the text below using the words in bold as 

lexical prompts.  

 

       У рамках магістерського курсу (as part of MA) я вивчаю проблему набуття 

механізму мовлення/оволодіння мовою (language acquisition). Зокрема, 

досліджую, яким чином немовлята вивчають рідну мову. Я провела серію 

експериментів (carry out) з метою виявлення, наскільки читання дітям у 

ранньому віці впливає на розвиток мови (affect language development).  

       У мене чудовий науковий керівник (scientific supervisor), який допоміг 

мені з організацією (set up) експерименту та вказав (point out) на багато 

цікавих моментів у результатах (data) експерименту, які я не помітила.  

       Зараз я описую експеримент (write up) і гадаю, що зможу запропонувати 

цікаві висновки (ідеї). Дослідницька робота настільки захопила мене, що, 

можливо, після закінчення магістратури я вступатиму до аспірантури (to apply 

for a doctorate).    

 

3Б.4. Be creative and lexically copious when translating. 1) Reconstruct the 

text by filling in the lexical gaps; 2) Translate  text А  into English. 

A)  ... англійські неологізми кінця XX ст. як складову мовної картини світу та  

… особливості лінгвокреативної діяльності людини, вербальні механізми її 

адаптації до навколишньої дійсності.  ... спробу реконструювати одну з 
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ділянок картини світу англомовного суспільства, ... класифікацію та ... ті 

його фрагменти, які з'явились в мові наприкінці минулого століття. На … 

когнітивного аналізу нової лексики трьох останніх десятиліть ... специфіку 

формування світосприйняття носія англійської мови, яке склалося в 

результаті концептуалізації й категоризації ним навколишнього світу, що ... 

своє відображення в різносистемних та різноструктурних лінгвістичних 

одиницях. … один з аспектів когнітивної категоризації – шляхи розвитку 

наявних у картині світу англомовного суспільства категорій –  в ... вигляді, в 

якому вони реалізовані в поповненні англійської мови новими 

номінативними одиницями. Особливу ...  ... опису номінативного та 

концептуального просторів неологічної картини світу (НКС) англомовного 

суспільства кінця XX ст., … шляхи та способи номінації нових структурних 

типів знань. На … значного за обсягом мовного матеріалу (5483 неологізмів) 

…, як відображається  ця лексика з когнітивної точки зору.. 

 

(За джерелом: [1], Додаток Г) 

 

B)  Freedom is a constant struggle: The dynamics and consequences of the 

Mississippi Civil Rights Movement, 1960-1984.  

This dissertation … the impacts of social movements through a multi-

layered ... of the Mississippi Civil Rights Movement from its peak in the early 

1960s to the early 1980s. By ... this historically important case, I … the process 

by which movements transform social structures and the constraints movements 

face when they try to do so. The time period studied … the expansion of voting 

rights and gains in black political power, the desegregation of public schools and 

the emergence of white-flight academies, and the rise and fall of federal anti-

poverty programs. I ... two major research strategies: (1) a quantitative ... of 

county-level data and (2) three case ... . Data have been ... from archives, 

interviews, newspapers, and published reports. This dissertation … the argument 

that movements are inconsequential. Some ... federal agencies, courts, political 

parties, or economic elites as the agents driving institutional change, but 

typically these groups acted in response to the leverage brought to bear by the 

civil rights movement. The Mississippi movement attempted to forge 

independent structures for sustaining challenges to local inequities and injustices.  

(Джерело: https://www.uvm.edu/.../abstract-examples.pdf) 

 

3Б.5. Develop a sense of style. 1) Resort to necessary changes in the texts to 

make them stylistically appropriate; 2) Suggest your translation of the text. 

(А) Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту 

(фоностилістичне дослідження) 

 

Анотація: Ми вивчили фоностилістичні риси такого комунікативного 

мовленнєвого акта як усна англомовна проповідь. Не забули при цьому 

врахувати властиві їй екстралінгвістичні і лінгвістичні особливості. Ми 

поглянули також на тексти проповідей з точки зору лексики, синтаксису та 
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просодії й побачили, що особливими ознаками тексту проповіді є  сакральність 

та інтертекстуальність. І нарешті ми склали список слів, синтаксичних зворотів 

тощо, які відрізняють проповідь від інших жанрів тексту та від інших 

проповідей.   

(За джерелом: [25], Додаток Г) 

 

B) Gravitational radiation from black hole spacetimes 

Detecting gravitational radiation is receiving much attention after the 

construction of new detectors in the United States, Europe, and Japan. Due to the 

theoretical modeling of the wave forms that could be created in some systems it will 

be easier and quicker to search for and analyse detected signals. So, we have used the 

characteristic formulation of GR and received an algorithm that can evolve black 

holes in 3D flat spacetimes. Also, we have used compactification techniques to 

include future null infinity in the evolved region. This allows us to accurately 

calculate the radiation from some compact source. With the help of the created 

module we have calculated the waveforms and included the result in the evolution 

algorithm. We have proved that this code is a second-order convergent and can 

handle highly non-linear spacetimes. We have shown, specifically, that the code can 

handle spacetimes whose radiation is equal to a galaxy that converts its whole mass 

into gravitational radiation in one second. Next, we have used the characteristic 

formulation to treat the region close to the singularity in black hole spacetimes. The 

code carefully removes a region that surrounds the singularity and accurately evolves 

generic black hole spacetimes with apparently unlimited stability. 

(Джерело: www. adsabs.harvard.edu/abs/1998PhDT) 

 

3Б.6. Be stylistically flexible.  According to your brief, you have to present a 

140 – word text of a course description for publishing in the University booklet. The 

text below (165 words) contains some information redundancy as well as 

inappropriate elements for a formal style. Resort to necessary stylistic changes to 

make the text  more stylistically appropriate.  

 

HARVARD UNIVERSITY 

  

Readings and Discussions in Russian Literature 

 

 This course emphasizes building students' vocabulary and gaining sufficient 

confidence in speaking, based on readings in classical Russian literature. We read 

amazing stories and poetry by classic authors and use the plots of the readings to 

develop speaking skills through a battery of various techniques, including retelling 

plot sequences, imagining biographies and behaviors of the described characters, 

role-playing social encounters, and discussing the psychology and motivations of the 

main characters. Whenever possible, we use YouTube video screen versions of the 

stories to make them livelier. Readings are chosen because of popularity of the author 

today, cultural insights, vocabulary, storyline, and interests of the students. Class time 

is devoted to understanding the texts and building confidence in speaking.  
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Prerequisite: one year of college Russian, or the equivalent; familiarity with basics 

of Russian grammar (declension and conjugation). (4 credits)  

Delivered by: Patricia R. Chaput, PhD, Professor of the Practice of Slavic 

Languages, Harvard University. 

Beginning: Fall term, October, 15.                 (NUMBER of words: 165) 

(Джерело: [35], Додаток Г) 

 

3Б.7. Be stylistically copious. You have to write the text for an advertising 

campaign of the University. Rephrase the text and make it more expressive to attract 

as many future learners as possible.  

HARVARD UNIVERSITY 

  

Intensive Intermediate French I: Grammar 

 

 Designed for students with a basic foundation in French, this course offers students a 

thorough grammar review and multiple opportunities to improve their language skills 

and to make progress toward fluency. Students practice speaking, reading, writing, 

and listening in and outside the classroom. Materials include literary texts from 

authors such as Voltaire, Rousseau, Baudelaire and other francophone writers, and 

various audio-visual materials.  

Prerequisite: one year of college French, or the equivalent. (4 credits)  

Fall term (13571) 

Delivered by: Carole Bergin, MA, Preceptor in Romance Languages and Literatures, 

Harvard University.  

Class times: Mondays, Wednesdays beginning Sept. 5, 5:30-7:30 pm.  

Course tuition: noncredit $1,175, undergraduate credit $1,175.  

Limited enrollment.  

(Джерело: [35], Додаток Г) 

   

4Б: на розвиток умінь прагматичної адаптації тексту.  
Мета: навчити студентів орієнтуватися на перекладацьке завдання 

(вимоги замовника, комунікативна ситуація); активізувати пошукові навички. 

 4Б.1. Be inventive at solving the translator's task. According to your brief, 

you have to translate the course description (text A) making it sound as an 

advertisement (text B). Apply any strategy to achieve the goal. As a prompt, the site 

of Georgetown University can be helpful (the description of the course "Institutional 

Discourse"). 

(A) Транскрипція народної музики 

Курс розроблено: кафедра ХХХХ 

Викладач: ХХХХХ 

Анотація. Курс є важливою складовою у системі підготовки фахівця-

фольклориста. З іншого ж боку, цей курс виступає складовою частиною 

системи нормативних курсів з української фольклористики.  

Мета курсу – оволодіння технікою транскрипції (розшифровки) 

фономатеріалів з музичною інформацією і переведення її у графічний вид 
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інформації, що являє собою форму нотації з певною системою позначень, які 

відображають особливості наспівів, багатоголосся, діалектів, мелізматики, 

тощо. Навички і вміння з транскрипції народної музики забезпечують 

студентам можливість подальшої навчальної, науково-дослідної, 

публікаційної та музично-виконавської діяльності. 

В результаті навчання студент повинен знати історію і теорію 

транскрипції фольклорних зразків;методику нотацій, вміти транскрибувати 

музичні фольклорні записи різної складності, здійснити комп’ютерну 

обробку транскрибованого зразка, підготувати до видання, моделювати 

виконання даного зразка співочим гуртом . 

Дисципліна викладається 2 семестри, на 3 курсі у 2 семестрі 

завершується заліком, на 4 курсі у 1 семестрі – іспитом. 

 Спеціальність: 6.020303 

 Крелити: 4,5 

Тип дисципліни: за вибором студента 

Мова викладання: українська 

Закінчення курсу: 4 курс 1 семестр 

(Джерело: [4], Додаток Г) 

(B)   Georgetown University 

Fall 2013  

Thursdays 2-4:30  

In Institutional Discourse, you will have multiple opportunities to build on 

your knowledge and practice of discourse analysis by exploring some of the 

intriguing regions in which institutions and discourse intersect. During the first few 

weeks of the course, we will read and discuss both classic and current studies in 

order to familiarize ourselves with the wide range of notions and phenomena in the 

field of institutional discourse.  

Such topics may include: narratives in institutions; intertextuality; 

institutional gatekeeping encounters; front- and backstage in institutions; frame-

shifting; facework and linguistic politeness; language and power/agency; and the 

interrelationships between professional and institutional discourses.  

Against this backdrop, you will design and carry out an investigation of the 

discourse associated with a particular institutional context, typically within the 

areas of education, law, business, or medicine, although others may certainly be 

explored. Projects may examine discourse along a variety of dimensions, 

including: 1) inter-professional, intra-professional or professional-lay discourse; 2) 

face-to-face, computer-mediated/web-based, telephone or snail mail encounters; 3) 

spoken or written discourse; 4) public or private discourse; 5) monologic, dialogic 

or multi-party discourse.  

Throughout the semester we will discuss the challenges and rewards of 

carrying out discourse analysis in the ‘real’ world, drawing on experiences of guest 

lecturers, my own consulting experiences, and the emerging experiences of 

students in the course.  

Prerequisite. At least one course in discourse analysis or permission of 

instructor.  
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Requirements. Attendance is required; active participation in class 

discussions based on required readings and analysis of texts and interactions is 

expected.  

Questions?  Email me at hamilthe@georgetown.edu  

(Джерело: [31], Додаток Г) 

 

5Б: на вдосконалення умінь створювати ТП певного жанру на основі 

свідомого вибору перекладацької стратегії.  
Мета: вдосконалення умінь перекладу текстів АД середньої жорсткості.  

5Б.1.: Practice makes a perfect translator. 1) Define the genre of the texts; 2) 

Indicate basic strategies you are going to resort to while translating the texts; 

3) Translate the texts into English. 

 

 

 (A)    Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.О. М-на; Київ. нац. ун-т ім. 

Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp. 

 

Анотація: Досліджено граматичні особливості науково-технічного та 

художнього перекладів. Порівняно основні прийоми та способи відтворення 

вибраних граматичних явищ у цих видах перекладу. Виявлено дивергентні та 

конвергентні риси у використанні прийомів і способів під час перекладу 

науково-технічних та художніх текстів. Зіставлено якісні та кількісні 

характеристики використання прийомів та способів відтворення досліджуваних 

граматичних явищ у науково-технічному та художньому перекладі. 

Виокремлено прийоми передачі в перекладі граматичних явищ, характерних 

лише для одного з порівнюваних видів перекладу.       

    (Джерело: [21], Додаток Г) 

 

 (B) 

Назва: Актуальні проблеми історії української літератури.   

      Спеціальність:  Слов’янські мови та літератури. 

Викладач: Іванов Іван Іванович, д.філол.н. , проф. 

У пропонованому курсі студенти мають можливість зосередити  свою увагу 

на дискусійних проблемах історії літератури. Закономірно, що аналізується  

російсько-українські літературні взаємини в перші половині ХІХ ст., в 

межах формування романтизму і реалізму, особливості індивідуального 

стилю класиків нової української літератури, поетика жанрів, 

співвіднесеність ідейно-естетичної традиції та новаторства. 

Дисципліна викладається 1 семестр. Студенти складають іспит. 

Шифр спеціальності: Філологія – 0305.   

Кредити ECTS  – 3. 

Тип – гуманітарна, професійна та практична підготовка. 

Мова викладання – українська. 

      Закінчення – 2-й навчальний рік, 3-й семестр.  

(Джерело: [4], Додаток Г) 
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(C) Лаптєва М.В. Дидактичні засади створення та застосування тлумачних 

словників в умовах інформатизації навчання : автореф. дис... канд. пед. наук: 

13.00.09 / М.В. Лаптєва; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. 

— 20 с. — укp. 

 

Досліджено проблему створення тлумачного словника (ТС) як ефективного 

засобу навчання на підставі аналізу його функцій. З використанням 

функціонального підходу обгрунтовано та розроблено інформаційну 

технологію створення різномовних навчальних ТС, визначено їх особливості за 

умов інформатизації навчання. Виділено критерії оцінювання ефективності 

різномовного навчального ТС, а також експериментально перевірено та 

підтверджено, що застосування даного словника, створеного за розробленою 

інформаційною технологією, у спеціально запроваджених видах навчально-

пізнавальної діяльності, сприяє підвищенню якості знань учнів, формуванню їх 

пізнавальної активності та самостійності. 

 

6Б:  на вдосконалення вмінь критично оцінювати та редагувати ТП. 

Мета: навчити студентів критично оцінювати, редагувати ТП та 

обґрунтовувати необхідність редагування.  

 6Б.1.  Sharpen your translator's eye. 1)  Scrutinize these texts to find out 

which text was: a)  written by a native speaker; b) translated from Ukrainian. 

Comment on the strategies used by the translator. 

Russian Politics in Transition 

This course is an examination 

of politics in the Russian Federation 

since the collapse of Soviet 

communism, focusing on the factors 

promoting and impeding the 

development of a stable democratic 

regime. Topics include the general 

dynamics of political and economic 

transformation, leadership, 

institution building, political 

culture, regionalism and federalism, 

electoral and party politics, state-

society relations and interest groups, 

and Russian nationalism and neo-

imperialism.  

(www. scholar.harvard.edu) 

Country Studies of China, Korea, 

Japan 

With an emphasis on culturally 

biased vocabulary, the course aims at 

giving a general overview of China’s, 

Korea’s and Japan’s history, 

geography, politics, economy as well 

as ethnic and language diversity. The 

goal of the course is to shape students’ 

cultural competence by getting them 

acquainted with culture, history, 

geography, religion, everyday life and 

people’s customs of the indicated Far 

East nations.  

 

 

7Б: на розвиток умінь критично оцінювати та редагувати (у разі 

потреби) ТО. 
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 Мета: навчити студентів критично оцінювати та редагувати (у разі 

потреби) ТО. 

7Б.1. Nourish an editor on your shoulder. 1) Say whether the text complies 

with its genre conventions; 2) Suggest some changes if necessary and comment on the 

editing strategy of the ST; 3) Translate the text into English. 

Назва: Мала проза: оповідання, новела, етюд.   

Cпеціальність:  Літературна творчість. 

Викладач: Петренко Петро Петрович, д. філол. н., проф. 

Предметом вивчення є малопрозові жанри, які на межі ХІХ-ХХ ст., у 

60-ті рр.. ХХ століття експериментували, епатували, руйнували усталені 

великі художні форми. Аналізується мала проза М. Коцюбинського, В. 

Винниченка, шістдесятників», чия роль в докорінних змінах стильового, 

формального і змістового регістрів художнього письма  належить до 

найбільш значущих. 

          Дисципліна викладається 1 семестр, студенти складають залік.  

          Шифр спеціальності: Філологія – 0305.   

          Кредити ECTS  – 2. 

          Тип – гуманітарна, професійна та практична підготовка, кваліфікаційна 

робота. 

          Мова викладання – українська. 

          Закінчення – 3-й навчальний рік 6-й семестри. 

(Джерело: [4], Додаток Г) 

 

Група завдань на самостійне виконання.  

Сз1Б: на вдосконалення інформаційно-пошукових умінь та умінь 

вивчаючого читання АМ.   

Мета: навчити студентів вибирати й залучати зовнішні ресурси до 

процесу створення ТП; навчити вести перекладацьке портфоліо. 

Сз1Б.1. Think of cultural equivalences. 1) What genres of academic/scientific 

discourse do you know? Use English and Ukrainian monolingual dictionaries to 

define the meaning of the words below. Find out whether the notions they denote are 

common for SL (Ukrainian) and TL (English) cultures. 2) Suggest: a) English 

equivalences for Ukrainian terms; b) Ukrainian equivalences for English terms. 3) 

Put the words into the Memory section of your Translator's Portfolio. 

a) автореферат; дисертація; анотація; рецензія; дипломна робота; 

стаття; монографія; проект; звіт; анотація навчальної дисципліни . 

b) essay; paper; project; thesis; summary; dissertation; abstract; review. 

 

Сз1Б.2.  a) Read extensively in the target language. Browse the Internet for 

comparable texts of abstracts in two languages. Bring the samples into the 

classroom, analyse them and exchange with the peers 

b)  Visit the websites of British, American and Ukrainian Universities. Search for 

comparable texts of course descriptions in two languages. Bring the samples into the 

classroom, analyse them and exchange with the peers.   
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Cз2Б: на вдосконалення умінь самостійно поповнювати контрастивні 

знання про дискурс та текст.  
Мета: перевірити самостійно набуті знання студентів про особливості 

академічного дискурсу.  

Cз2Б.1. Do your home reading in theory. Make use of the info box to be ready to 

raise your awareness of: 1) academic discourse and its types; 3) textual 

characteristics of academic texts.    

INFO BOX 

1. Rosemary Jones. Academic writing. 

http://amarris.homestead.com/files/Academic_Writing.htm ) 

2. Translating academic texts. 

http://chronicle.com/forums/index.php?topic=76925.0 

3. T.V. Yakhontova. English academic writing. – Львів: ПАІС, 2003. – 

220с. 

 4. Квасова  О.Г. Going for degree. Professional English for students of 

Linguistics. – К.: Ленвіт, 2012. – 167с. 

5 Герасименко Н.І., Карпова С.А., Ракитянська В.Д., 

Сокольницька Л.О. Ділова українська мова. -  Одеса: УДАЗ ім. О.С. 

Попова, 1999. 
 

Cз2Б.2. Test your knowledge by doing a quiz for inquisitive translators. 

Сheck whether you have managed to spot the specific details of academic writing. 

Choose the correct answer. 

1. Academic writing is based on … .  

a) analysis                           b) synthesis 

2. It uses … reasoning.  

a) inductive                         b) deductive  

3. It is characterized by … tone.  

a) semiformal/ formal         b) colloquial 

4. It uses … point of view.  

a) first-person                      b) third-person  

5. It is characterized by … .  

a) a clear focus on the issue or topic    

b) the author’s opinion 

6. Typical of academic writing is… word choice. 

 a) precise                             b) free  

7. The general purpose of academic writing is to … .  

a) present information that displays a clear understanding of a subject   

b) impress the readers 

8. The specific purpose is… .  

a) description                          b) exposition, argumentation 

9.  Repetition of important words and pronouns, synonyms and substitutions, 

transitional expressions are … devices of academic writing. 
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a) coherence                           b) cohesive 

10. Academic writers should avoid … . 

a) complicated syntax and sophisticated language 

b) contractions  and colloquialisms 

 

Cз3Б: на розвиток умінь самооцінки та рефлексії. 

Мета: розвивати уміння адекватно оцінювати рівень сформованості 

компетентності у ППАМ.   

Cз3Б. 1. Be constructively self-critical.  Make use of the ECTS scores to 

assess your achievements.  

Description       Score (of 100)     Grade               

Astonishing progress, isn't it? 

Not Bad, but far from Brilliant 

I am Competent enough 

Dull job, isn't it? 

I have to Exercise a lot!  

 90 – 100 

 85 – 89 

 75 – 84 

 65 – 74 

 60 - 64   

A 

B 

C 

D 

E 

 

Cз3Б.2. Reflect on your achievements.  Award yourself a grade and note down what 

you think should be done to improve your performance. 

Skills Statements  Grade Notes on 

improvement 

“I
 

k
n
o
w

” 

I know the types and genres of academic 

discourse and their basic textual and 

linguistic features. 

  

"I
 c

an
 d

o
" 

I can suggest the proper strategy to 

translate abstracts and course descriptions 

from Ukrainian into English. 

  

I can pick up the appropriate lexical units 

to store them in the Memory section of my 

Translator's portfolio.  

  

I can translate texts of academic course 

description / abstracts from Ukrainian into 

English. 

  

I can edit translated academic texts from 

Ukrainian into English. 

  

“I
 m

ak
e 

u
se

 o
f 

“ 

I make use of the sources found on the 

Internet. 

  

I make use of monolingual dictionaries.   

 

 

I make use of comparable texts.   
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3. Комплекс завдань та вправ (В) просунутого  етапу формування ТК у 

ППАМ  

 Мета: формування умінь відтворювати в перекладі мінімально 

конвенційні тексти педагогічного та наукового дискурсу.  

 

Групи завдань та вправ комплексу В (заняття 10-16):  

 1В: на вдосконалення умінь комплексного дискурсивного аналізу  

аналогічних текстів та перекладацького текстотворення. 

 

  1В.1. Look for textual typology. Read comparable texts of dissertation abstracts. 

Spot their common and divergent rhetorical and structural characteristics. Compare 

them with corresponding characteristics of article abstracts. Translate text A into 

English.    

(А) Автореф. дис... канд. філол. наук: 

10.02.16 /XXXX,  Київ. нац. ун-т ім. 

Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — 

укp.  

Анотація: Досліджено особливості 

репрезентації та передачі концепту 

"козацтво" в історичному дискурсі 

засобами англійської мови та 

встановлено закономірності його 

відтворення у перекладах. 

Проаналізовано жанрово-стилістичні 

особливості та складові елементи 

історичного дискурсу, які впливають 

на специфіку вербалізації концептів. 

Відзначено, що інтертекстуальність 

історичного дискурсу ускладнює 

виявлення його комунікативно-

мовленнєвої модальності та є однією з 

причин вживання у текстах слів з 

різних стилістичних прошарків. 

Обгрунтовано необхідність 

класифікації елементів дискрусу на 

ядрові та периферійні, що 

уможливлює застосування таких 

стратегій їх передачі, як "форенізація", 

як засіб збереження "чужих" 

мовленнєвих елементів та "адаптація", 

спрямована на їх пристосування до 

норм цільової мови. Запропоновано 

методику перекладацького аналізу 

концепту "козацтво", яка передбачає 

(В)  Dissertation presented for the 

award of Doctor of Philosophy.  

 

Abstract: The present study investigated 

the effects of a suggested programme on 

developing some basic translation skills 

for a group of first year English Majors 

of the faculty of Education. (n= 58). 

Tools included a pre-post test in basic 

translation skills, a general language 

proficiency 

test, and a scale of attitudes. Results 

indicated that the suggested programme 

is effective in improving some basic 

translation skills and 

general language proficiency level of first 

year English majors, and that there is a 

positive correlation between students' 

achievement in translation and their 

attitudes towards translation. The study 

concluded that systemic training on 

translation skills which focus on 

translation as a process rather than as a 

product is badly needed for language 

teacher education programmes in 

faculties of Education. 

Recommendations included a call for 

setting clear course description of 

translation, clear standards for designing 

translation courses and 

translation tests, and a need for 

developing reliable translation tests and 
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окреслення поняттєвого поля та 

класифікацію репрезентативних 

елементів, а також виділення 

мікрополів, інтерпретацію їх 

компонентів і виявлення потенційних 

труднощів перекладу. Обгрунтовано 

необхідність узгодження семантики 

елементів концепту в контекстах 

гіпотекстового, текстового та 

гіпертекстового рівнів. 

Проаналізовано прийоми відтворення 

репрезентативних елементів 

англійською мовою. Відзначено, що у 

більшості випадків концепт "козацтво" 

в історичному дискурсі передано 

належним чином, однак в окремих 

випадках помилковий вибір стратегії, 

неузгодження семантики відповідника 

у хронотопному або 

характерологічному контекстах є 

причиною його неадекватної 

перевербалізації. 

(Джерело: [17], Додаток Г) 

implementing translation theories and 

new technologies in the 

translation classroom. 

 

 

 

(Джерело: A.S. Abdellah. A Suggested 

Programme for Developing Some Basic 

Translation Skills of English Majors and 

its Effect on their Attitudes towards 

Translation. Dissertation presented for 

the award of Doctor of Philosophy, South 

Valley University, 2004). 

 

 

2В:  на вдосконалення мовленнєвих навичок та умінь у МО та МП та 

умінь перекладацького текстотворення.  

Мета: вдосконалити навички / уміння синонімічного, стилістичного 

перефразування та лексичної антиципаціі; вдосконалити уміння створювати ТП 

мінімально конвенційних текстів АД.  

2B.1. Be lexically various.  In scientific style, noun phrases can often be used 

instead of some key verbs. Complete each phrase with the appropriate noun.  

 

1. вивчити, дослідити: investigate, examine = conduct/ carry out an ……into/of. 

2. наочно показати, дати пояснення: illustrate = provide an ... of. 

3. проаналізувати: analyse = provide/ carry out/ suggest an ... of. 

4. вплинути, здійснити вплив: affect = have an … on. 

5. здійснити спробу: attempt = make an attempt to/at. 

6. класифікувати, розробити класифікацію: classify = make/ provide a(n) …  

of. 

7. дати пояснення, описати: explain, describe = give/ offer/provide an ... of. 

8. підкреслити, акцентувати: emphasise = put/ place an .. .on. 

9. дослідити, виявити: explore = carry out an….  of. 
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2B.2. Be lexically copious.  Rewrite each sentence translating the words in 

brackets into English.  

1. Ericson’s theory пояснює  the fluctuations in the figures for this period. 2. 

Bevan дослідив взаємозв’язок  between family background and political ambition. 

3.У книзі описується  the life and times of Abraham Lincoln. 4. Доповідач 

наголосив на the importance of extensive reading in language acquisition. 5. У 

статті подаються advantages of the PC tablets over common laptops. 6. The essay 

наочно показує how industrial growth has affected developing countries. 7. The 

writer критично проаналізував, як recent political events that affected people’s 

awareness of the problem. 

 

2B.3. Vary your vocabulary in TL.   Fill in the missing segments of the table 

with words and your examples. Memorize the words and phrasal verbs to vary your 

language. 

Phrasal verb One-word synonym Example 

put forward (idea, plan) present In their latest article they 

put forward a theory 

which is likely to prove 

controversial. 

 conduct  

make up   

 consist of  

point out   

 highlight  

set out (to do sth)   

 discuss  

go/look back over    

 check  

 

2B.4. Experiment with words. Replace the words in bold with the synonymous 

phrasal verbs. 

After completing his first degree in zoology in Ukraine, Taras decided to apply for a 

Master course in Sweden. He wanted to (study, work in the field of) animal 

behaviour at a well-known institute in Stokholm. He (prepared, arranged) a series 

of experiments, investigating how sharks communicate. He has noticed some curious 

behaviour patterns but has not yet (come to a conclusion about) why his sharks 

behave as they do. What he has observed seems (to challenge) current theories of 

shark behaviour. When he has completed all his research he will have to ( write in a 

final form (of an important document).     

 

2B.5. Improvise by paraphrasing. Paraphrase the texts synonymically preserving the 

style (use synonymous words instead of those in bold to express the same ideas). 

A) Відтворення етномовного компонента українських народних казок в 

англомовних перекладах 
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  Розроблено концепцію етномовного компонента народної казки як 

етномовної й перекладознавчої категорії, визначено його складові. 

Встановлено умови його адекватного (неадекватного) відтворення та 

прагматичної адаптації в англомовних перекладах, зокрема, в зачинах і 

кінцівках. Проведено аналіз способів відтворення етносемантики реалій, назв 

казкових предметів і персонажів, словесних образів, інтимізуючих звертань та 

інших структурно-конотативних, емоційно-експресивних і римотворчих 

етномікрокомпонентів українських народних казок. 

 

(Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Н.І. Кушина; Нац. ун-т ім. 

Т.Шевченка. — К., 1998. — 16 с. — укp). 

 

B)  Towards the model of translation competence assessment 

 

Translation tests are discussed to determine the extent to which they assess 

translation competence and reveal translation processes rather than comparisons 

between source and target texts. An outline of a model of translation competence is 

suggested, and further developed through a case study, which proposes components 

of translation competence and a developmental schema. Finally, a model of 

translation competence is proposed, suggestions are made in the light of the model 

about translation testing and curricular design. 

 

(Джерело: https://www.erudit.org/revue/.../002190ar.html). 

 

2B.6. Enhance your grammar anticipation. Open the brackets using the correct 

form of the verb or verbal. 

 

Quantifying the Mechanics of a Laryngoscopy 

Laryngoscopy (be) a medical procedure that (provide) a secure airway by (pass) a 

breathing tube through the mouth and into the lungs of a patient. The ability 

(perform) laryngoscopy (be) highly dependent on operator skill; experienced 

physicians (have) failure rates of 0.1% or less, while less experienced paramedics 

may have failure rates of 10-33%, which can lead to death or brain injury. 

Accordingly, there is a need for ( improve) training methods, and virtual reality 

technology (hold) promise for this application. The immediate objective of this 

research project is  (measure) the mechanics of laryngoscopy, so that an advanced 

training mannequin can (develop).  

This summer an instrumented laryngoscope (develop) which uses a 6-axis 

force/torque sensor and a magnetic position/orientation sensor (quantify) the 

interactions between the laryngoscope and the patient. Experienced physicians as 

well as residents in training (use) this device on an existing mannequin, and the force 

and motion trajectories (visualize) in 3D. One objective is (use) comparisons between 



 255 

expert and novice users to identify the critical skill components necessary for 

patients, (identify) the mechanical properties of the human anatomy that (effect) 

laryngoscopy, and thus enable the development of a realistic training simulator. In the 

future an advanced training mannequin (developed) whose physical properties (base) 

on our sensor measurements, and where virtual reality tools will be used (provide) 

training feedback for novice users.  

(Джерело: www.ee.ucr.edu/~rlake/Abstracts.doc) 

2B.7. Enhance your genre anticipation. 1) Reconstruct the text by filling in 

the lexical gaps; 2) Translate the text into English. Resort to editing the ST if 

necessary. 

 

 Назва: Фольклор в системі культури 

 Курс розроблено: кафедрою фольклористики 

Викладач: ХХХ ХХХ ХХХХ 

 

       Курс …….ознайомленню з …….національної культури, ……. ролі і місця 

культури в життєдіяльності людини та суспільства, структури та функції 

національної культури, фольклору як ……національної культури, вияву 

національного в духовній та матеріальній культурі українського народу. ….. 

курсу є …… студентів з визначними теоріями, здобутками світової та 

української культури, …… систему знань про закономірності культури, …… 

місце фольклору в ……світової та української культури. Студент повинен …..: 

…… культурно-історичні та соціокультурні процеси, які ……в світі та Україні; 

….. основними термінами та поняттями; ….. місце та значення української 

культури в ……світової культури. Знання, ….. студентами під час ….. курсу, 

широко …… у фольклористиці, мистецтвознавстві, при …… творчих 

індивідуальних завдань, …… кваліфікаційних робіт.  

 

  Дисципліна завершується заліком. 

 Шифр спеціальності: 6.020303 

  Кредити ECTS  – 2.5. 

 

 

3В: на вдосконалення умінь прагматичної адаптації тексту та 

перекладацького текстотворення.  

Мета: навчити студентів орієнтуватися на перекладацьке завдання 

(вимоги замовника, комунікативна ситуація); активізувати пошукові навички. 

 

3В.1. Improvise by paraphrasing. A) Rephrase the text for it to sound natural, 

clear and appropriate for the following addressees: a) your 10-year-old sibling 

(meant for oral presentation); b) your group-mate doing research (e-mailed 

instructions). It is desirable that the words in bold should be subjected to obligatory 

changes. A helpful prompt might be a list of synonyms compiled by you following the 
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model below. The initial paraphrasing has been done for you (See paraphrasing 

model). 

 

Ten Steps to Writing an Effective Abstract 

An abstract is a condensed version of the manuscript, which highlights the major 

points covered, concisely describes its content and scope, and reviews its material 

in abbreviated form. It is usually the first section that sets the tone of the paper for 

the reviewer. It must be concise and easy to read and must cover the important 

points of the paper. Many publications have a required style for abstracts; the 

"Guidelines for Authors" provided by the publisher will provide specific 

instructions. Stay within the publisher’s guidelines, or your manuscript might be 

rejected.  Writing an abstract involves summarizing a whole manuscript and 

providing as much new information as possible. The best way to write an effective 

abstract is to start with a draft of the complete manuscript and follow these 10 steps: 

1. Identify the major objectives and conclusions. 

2. Identify phrases with keywords in the methods section. 

3. Identify the major results from the discussion or results section. 

4. Assemble the above information into a single paragraph. 

5. State your hypothesis or method used in the first sentence. 

6. Omit background information, literature review, and detailed description of  

methods. 

7. Remove extra words and phrases. 

8. Revise the paragraph so that the abstract conveys only the essential 

information. 

9. Check to see if it meets the guidelines of the targeted journal. 

10. Give the abstract to a colleague (preferably one who is not familiar with your 

work) and ask him/her whether it makes sense. 

Writing an effective abstract will improve the chances of your manuscript being 

accepted, encourage people to read it, and increase its impact. A number of studies 

have indicated that a badly written manuscript with poor use of English, even with 

good science, has less chance of being accepted and published. 

 

(Джерело: [43], Додаток Г ) 

Model (Language Register Synonyms)  

SEMIFORMAL/ FORMAL NEUTRAL/ COLLOQUIAL 

condensed; abbreviated;  concise; 

abridged; succinct. 

brief; laconic; in a gist; in a nutshell.  

highlight; accentuate; emphasize; lay 

stress on. 

underline; put stress on; describe; bring 

out; write about/ 

    

Paraphrasing Model: (a) Well, if you want to write an abstract, you should 

write – in a very short form – about the most important things of your research. It’s a 

sort of short story about the aims, topic and the results of your paper. 

 

B) Vary your vocabulary in TL. Fill in the gaps with the missing words. 
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formal neutral formal neutral 

acquire(v)   unsuitable 

address(v) give attention to  wrong 

 pros and cons investigate  

advocate(v)   keep 

 set out to do  make reference 

to 

 

albeit  observe point out 

attempt (v)  present (theory, 

idea) 

put forward 

catalogue (v) list(v) primarily mainly 

 typical  lately 

compose write resolve solve 

conduct   be based on 

 be made up solely only 

constitute make up(v) somewhat Slightly 

consult   substantial  

contest, challenge 

the views 

 treat (the 

problem) 

deal with 

deliver   almost, more or 

less 

demonstrate show write of write about 

diminish decrease, grow 

smaller 

  

discuss go into   

examine take, have a look at   

exceed    

in respect of, with 

respect to 

   

 

4В: на вдосконалення вмінь створення ТП певного жанру на основі 

свідомого вибору перекладацької стратегії.   

 

Мета: навчити обирати стратегію перекладу у відповідності з 

жанром/дискурсом тексту. 

  

4В.1. Be alert at taking hints. Translate the text below using the words in bold 

as lexical prompts.  

Американський стиль 

Т. Байрачна 

       Наразі я є студенткою факультету хімічної інженерії Бостонського 

університету (Northeastern University of Boston). Навчальний процес на рівні 
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маґістратури в цьому  університеті організовано (designed) таким чином, що 

паралельно з опануванням теоретичних дисциплін кожен магістрант протягом 

двох років має змогу отримати безпосередній досвід проведення наукових 

досліджень (gain a research experience) і самостійно пізнати сутність (look into 

the essence) багатьох явищ на практиці.  

      Таке поєднання дає мені унікальну нагоду не тільки підвищити свою 

компетентність (enhance competence) та пройти американський шлях 

виховання висококваліфікованих спеціалістів, а й поглибити вивчення (give a 

deeper and wider look) тих питань, вирішенням яких я займалася під час 

навчання в аспірантурі (a postgraduate course) в НТУ “ХПІ” на кафедрі 

технічної електрохімії (the department of Chemical Engineering). Мова йде про 

створення металічних плівкових покриттів (metal film covering), що можуть 

бути застосовані для охорони та збереження навколишнього середовища. 

Зокрема, у полі зору – каталізатори (catalytic converters) очищення токсичних 

викидів автотранспорту та промислових підприємств, а також матеріали для 

конвертування сонячної енергії (converting the solar energy). 

(Джерело: [33], Додаток Г  ) 

4В.2. Borrow translation techniques critically. Read the translation of text 

4В.1. Analyse the techniques applied in the process of translation. Suggest your 

comments on their appropriateness.    

Tetyana Bayrachna: American Style 

Currently, I am doing a M.S. Program in Chemical Engineering at Northeastern 

University, Boston. The educational process is designed in such a way that every 

student, apart from solid knowledge in theory, gains an invaluable research 

experience looking into the essence of various issues and phenomena. Such 

educational scheme gives a unique opportunity not only to enhance one’s competence 

but also to be a part of the US system of training highly qualified specialists. I had the 

opportunity to give a deeper and wider look at the scientific matters I used to work on 

when doing a postgraduate course with the department of Chemical Engineering at 

Kharkiv Polytechnical Institute. In particular, I am engaged in studying metal film 

covering that can be used for environmental protection. The subject of my special 

attention is creating catalytic converters for purification of toxic transport and 

industrial emissions as well as developing materials for converting the solar energy. 

(Джерело: [33], Додаток Г) 

4В.3. Practice makes a perfect translator.  a) Read text A and write an abstract in 

Ukrainian; b) Translate the abstract from Ukrainian into English; c) Translate text A 
into English; d) Translate text B into English. 

A) Педагогічне оцінювання перекладу 

В оцінюванні перекладу можна виокремити три царини дослідження: 
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оцінювання надрукованих перекладів, оцінювання праці професійного 

перекладача та оцінювання навчального перекладу [1]. При оцінюванні 

надрукованих художніх перекладів, перекладів конфесійних текстів та текстів 

гуманітарних дисциплін їхня оцінка буде тісно пов’язана з поняттям 

відповідності перекладу джерельному тексту, а оцінкою професійної придатно- 

сті буде отримання робочого місця перекладача. У контексті навчання 

перекладу вивчаються переважно помилки в перекладі [2; 3] та поняття 

перекладацької проблеми [4]. 

           Оцінювання виконує три функції: прогностичну – виявити, що студент 

знає та вміє, а також його потенціал; підсумкову – оцінити отримані студентом 

знання, навички та вміння та прийняти рішення стосовно переведення на 

наступний рівень; формуючу, основ- 

ною метою якої є отримати інформацію для потреб самого процесу навчання, 

як-то встановити труднощі та їхні причини. Об’єктом вивчення в оцінці 

навчання перекладу є перекладацька компетенція студента, навчальні плани та 

програма. А для здійснення оцінювання необхідні переклади, критерії оцінок, 

шкали, вправи тощо. 

Оцінювання може здійснюватися з науковою, педагогічною або селективною 

метою. 

        Потім необхідно визначитися із складовими перекладацької компетенції 

гарного перекладача, а також з’ясувати, яким чином вони набуваються. У 

перекладацькій компетенції виокремлюють наступні підвиди: мовна 

компетенція як джерельною мовою, так і цільовою, як у рецептивному, так і в 

продуктивному плані; текстотворна компетенція, тобто вміння створювати 

тексти різного типу згідно з прийнятими в певному мовному колективі 

правилами; комунікативна компетенція, тобто здатність проекціювати на 

висловлення в тексті джерела можливість із боку отримувача перекладу 

виводити смисл, додаючи фонову інформацію, якої бракує; позамовна 

компетенція, а саме – знання культур джерельної та цільової мов, 

енциклопедичні знання та знання предметної царини, до якої належить 

матеріал, що перекладається; компетенція переходу, тобто специфічні 

перекладацькі уміння (уміння виконувати паралельні дії двома мовами; уміння 

розуміти 

текст "по-перекладацьки"; уміння переходити у висловленнях кожною мовою 

від поверхневої структури до глибинної структури та зворотно; уміння, за 

відсутності прямого відповідника, відходити від оригіналу, максимально 

зберігаючи смисл у цільовій мові шляхом варіювання мовної форми); 

професійна технічна компетенція, тобто специфічні навички, вміння та знання, 

пов’язані з професійною перекладацькою практикою; знання джерел 

інформації, словників; знання нових технологій; знання правил професійної 

поведінки, етики професії, ринку праці тощо; знайомство з основними положен 

нями теорії перекладу, з варіантами перекладацьких стратегій та технічними 

прийомами перекладу; психофізіологічна компетенція, себто здатність 

використовувати психомоторні, когнітивні та особистісні ресурси 

       Усі ці різновиди перекладацької компетенції взаємопов’язані й разом 
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складають цілісну єдину компетенцію, причому тут чільна роль належить 

стратегічній компетенції та компетенції переходу, тому що перша пов’язана з 

вирішенням проблем, що виникають у інших підвидах компетенції, а друга 

зводить їх разом.  

         Визначення компонентів перекладацької компетенції та процесів їхнього 

набуття мають велике значення для навчання перекладу, оскільки окреслюють 

основні напрямки в постановці цілей навчання та визначенні рівнів та порогів у 

викладанні. Для встановлення критеріїв оцінки необхідно визначити поняття 

перекладацької проблеми та перекладацької помилки. Перекладацька проблема 

– це об’єктивна проблема, яку доводиться вирішувати кожному перекладачу 

при виконанні конкретного перекладацького завдання [4]. Проблеми можуть 

бути: мовні, позамовні, переносу, психофізіологічні та професійні труднощі 

(наприклад, недостатнє володіння перекладацьким скорописом). Необхідні й 

дослідження з типології помилок при перекладі, які б допомогли ранжувати 

помилки по частотності, із врахуванням того, до якого тексту вони належать – 

джерельного чи цільового, функціональні чи абсолютні, систематичні чи 

несистематичні, наскільки грубі та серйозні.            (Джерело: [18], Додаток Г) 

 (B) Америка – це атмосфера творчості та поваги до людини 

А. Тропіна 

       Я приїхала до Принстонського університету за програмою Фулбрайта для 

проведення наукового дослідження, пов'язаного з проблемами організації 

екологічно чистого горіння. Навчаючись у докторантурі в Україні та 

викладаючи при цьому курси для студентів, я прийняла рішення щось змінити у 

своєму житті та набратися досвіду, якого мені бракує:  досвіду міжнародної 

освіти та спілкування іноземною мовою. Крім того, стажування в 

американських університетах надає можливість відкритого доступу до  усіх 

бібліографічних ресурсів світу та найкращих лабораторій, і захоплення від 

цього неможливо описати.  

       В університеті я вже третій місяць, але перше враження від кампусу в стилі 

16-17 сторіччя не згасає. Тож, кожний вихідний день починається з екскурсії до 

центральної частини кампусу з його вражаючими будинками та художнім 

музеєм з унікальною колекцією експонатів. Біля картин Моне, Кандинського, 

Сезанна я можу стояти годинами.  

       Що найбільш вражає у Принстоні, так це атмосфера творчості та поваги до 

людини, яка навчається або займається науковими дослідженнями. Цією 

атмосферою пронизано буквально усе, починаючи з найменувань будинків та 

вулиць (наприклад, дорога Ейнштейна) та закінчуючи іменами професорів, які 

працюють поряд. Тож не дивно, що тут ти відчуваєш таке натхнення та такий 

запал у роботі, що грандіозні плани та нові проекти – вже не мрія, а 

реальністью. Отже, життя тільки починається.  

(Джерело: [33], Додаток Г) 
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4В.4. Try your translator's hand at another genre. Analyse texts A (an extract 

from the textbook) and text B (a magazine article) in terms of their genre 

characteristics and translation particularities. Translate the texts into English.  

    (А)  Мовленнєва поведінка — використання мови учасниками спілкування в 

конкретній ситуації відповідно до їхніх рівнів комунікативної і мовної 

компетентностей. Вона є індикатором загальної ерудиції людини, особливостей 

її інтелекту, соціального статусу, мотивації поведінки, емоційного стану та 

інших чинників. Мовленнєва поведінка постає як візитна картка людини у 

суспільстві і відображає реальну взаємодію мовного та позамовного чинників. 

          Мовна особистість у процесі становлення і розвитку проходить кілька 

етапів, щоразу підіймаючись на вищий рівень мовної культури.  

1. Рівень мовної правильності. Його досягають завдяки мовній освіті, тобто 

вивченню правил користування мовою, її лексикою, граматичними формами, 

елементами текстотворення тощо. Цей рівень передбачає вироблення 

орфоепічних, орфографічних, пунктуаційних навичок, вміння будувати 

речення, нескладні типові тексти і користуватися ними.  

2. Рівень інтеріоризації (лат. interior — внутрішній). На цьому рівні 

виявляються вміння реалізовувати себе у висловленнях відповідно до власного 

внутрішнього стану; вміння творити і виражати себе засобами мови; володіти 

основними формами усного і писемного спілкування (монолог, діалог, полілог; 

опис, розповідь, міркування), певними стилями. Це рівень виразності і 

комунікативної достатності.  

3. Рівень насиченості мовою. Мова мовця характеризується логічністю, 

предметністю, точністю, виразністю, образністю, багатством мовних засобів. 

Людина уже володіє жанрами і стилями, текстотворенням.  

4. Рівень адекватного вибору. Це рівень комунікативної досконалості. Він 

передбачає досконале володіння функціональними типами мовлення, стилями 

літературної мови, а також точну мовну реакцію.  

5. Рівень володіння фаховою метамовою: володіння терміносистемами, 

фразеологією, композиційно-жанровими формами текстотворення, мовними 

формулами. 

6. Рівень мовного іміджу соціальних ролей: політика, державного працівника, 

керівника, вченого — етичними й естетичними манерами живого мовлення. Два 

останні рівні є найвищими рівнями формування мовної особистості й мовної 

культури. 

         Отже, культура мови — це сфера взаємодії мови і культури, мови і 

позамовної дійсності, sвживання мови відповідно до вимог національної 

культури і ситуацій спілкування. Кожна молода людина має прагнути досягти 

найвищих рівнів мовної культури, бо це є основою самореалізації, 

інтелектуально-духовного і фахового зростання. Мова підтримує в людині стан 

психологічної впевненості, рівноваги, дає відчуття життєвої перспективи, 

духовної опори. Вона є каналом духовного й інформативного зв’язку у 

суспільстві, здатна актуалізувати через лексику і фразеологію морально-етичні, 

звичаєві норми. Мова підносить людину над світом природи, виділяє її як 
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інтелектуальний феномен, що здатний пізнавати, освоювати і творити світ. 

Вона моделює вчинки, щоденну прагматику людини. Знецінення мови знецінює 

її носіїв — мовців, знецінює націю і її духовну культуру. 

                                                 

                        (Джерело: [20], Додаток Г). 

 

  (В)    Партнерство заради більш екологічної економіки та здорового 

довкілля  

 

            Наукові контакти між Національним лісотехнічним університетом 

України (НЛТУ)  та Університетом  Вермонту (США) були започатковані  

завдяки науковому стажуванню в Україні фулбрайтівця,  міжнародного 

аналітика з питань лісових ресурсів, директора фірми Shelterwood Systems Юрія 

Бігуна.  

У 2007 р. у м. Львові та в Карпатах за сприяння Інститутів екологічної 

економіки НЛТУ та Університету Вермонту вперше в Україні відбувався 

міжнародний науково-практичний семінар „Екологічна економіка і 

менеджмент сталого лісового господарства в Українських Карпатах”. Було 

залучено провідних вітчизняних та зарубіжних учених і практиків у галузі 

екологічної економіки та менеджменту лісового господарства, працівників 

лісових підприємств, неурядових організацій, освітян і місцевих жителів.  

У рамках семінару було проведено конференцію. Під час виступу ректор 

НЛТУ України, академік НАН України, проф. Юрій Туниця окреслив 

перспективи, які сьогодні відкриває міжнародна співпраця із провідними 

університетами світу. Пан Мирон Стахів, директор Програми ім. Фулбрайта в 

Україні, звернув увагу на можливості, які ця програма надає для українсько-

американської співпраці науковців та студентів.  

Доповіді всесвітньовідомого вченого проф. Роберта Констанзи, директора 

Ганд ІЕЕ Університету Вермонту, засновника Міжнародного товариства 

екологічної економіки, та др. Джошуа Фарлея стосувалися моделювання 

проблем на глобальному рівні,  використання  досконалого наукового 

інструментарію. Сучасну парадигму менеджменту сталого лісового 

господарства  виклав др. Уільям Кітон. Проф. Пер Ангельстам (Шведський 

університет аграрних наук) і  доц. Маріне Елбакідзе (ЛНУ імені      І. Франка) 

звернули увагу слухачів на проблеми формування трансдисциплінарних знань 

заради створення сталих ландшафтів.  

       П’ять днів учасники семінару провели в Карпатах. Вони побачили уражені 

всихаючі ділянки смеречників і спроби їх реконструкції, змогли оцінити рівень 

ведення господарства лісокористувачами, ділянки будівництва лісових доріг 

тощо. 

      Наукове співробітництво продовжилось і у 2008 році. За підтримки 

Програми ім. Фулбрайта у лісотехнічному університеті проф. У. Кітон 

прочитав лекції та провів семінари з проблем досліджень і моделювання 

балансу вуглецю у лісових екосистемах, сталого лісового і сільського 

господарства.  



 263 

      Як наслідок цієї співпраці у 2009 р. у світ  вийшла книга за ред.  І.П. Соловія 

та  У.С. Кітона „Екологічна економіка та менеджмент сталого лісового 

господарства: розвиток трансдисциплінарного підходу до Карпатських гір”. У 

монографії, підготовленій колективом авторів зі семи країн, розкрито сучасні 

наукові концепції та підходи екологічної економіки та сталого лісового 

господарства.  

     Коли ця стаття готувалась до друку, надійшла добра звістка – отримав 

підтримку грант на виконання нового проекту з розвитку транскордонного 

природоохоронного співробітництва “Linking Cultural Heritage and Conservation 

across Borders in the Carpathians”,  який дозволить продовжити співробітництво 

ІЕЕ НЛТУ з Інститутом екологічної економіки Університету Вермонту із 

залученням нових інституцій зі США та Румунії. 

                                                                 (ХХХХХ, доц. каф. екологічної 

економіки, НЛТУ) 

(Джерело: [33], Додаток Г). 

5В: вдосконалення вмінь критично оцінювати та редагувати ТП та 

вмінь перекладацького текстотворення; розвиток  умінь критично 

оцінювати та редагувати (у разі потреби) ТО. 

Мета: навчити студентів критично оцінювати та редагувати ТП і ТО та 

створювати ТП англійською мовою. 

5В.1. Grow an editor on your translator's shoulder. The abstracts given below 

have been published in Ukraine. With no authors indicated, the orthography and 

wording are fully preserved. 1) Compare the text in SL and its translation into TL. 

Comment on the quality of translation; 2) Edit the translation if necessary; 3) 

Suggest your translation of text A. 

Методика використання 

стаціонарної наочності в процесі 

опрацювання теоретико-

літературних понять 

Розкривається поняття 

«стаціонарної наочності» та 

продемонстровані можливі шляхи 

використання «стаціонарної 

наочності» у ході опрацювання 

теоретико-літературних понять. 

Ключові слова: стаціонарна 

наочність, теоретико-літературні 

поняття, засоби художньої 

виразності. 

(Джерело: [14], Додаток Г). 

 

Methodology of Studying 

Theoretical Literary Notions by 

Means of Stationary Visuals    

In the article a concept stationary 

visuals is exposed. The possible ways of 

the use of stationary visuals in the 

process of studying theoretical notions 

are shown. 

Key words: stationary visuals, 

theoretical literary notion, facilities of 

artistic expressiveness 

 

Індивідуалізація самостійної 

роботи студентів мовних 

 

Individualized Independent 

Learning of Foreign Language 
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спеціальностей з іноземних мов у 

сучасній парадигмі вищої освіти 

У статті доведено доцільність 

індивідуалізації самостійної роботи 

майбутніх учителів іноземних мов, 

зумовлену її можливостями у 

формуванні навчальної компетенції 

та іншомовної комунікативної 

компетенції студентів; 

проаналізовано стан розробки 

проблеми на сучасному етапі. 

Ключові слова: 

індивідуалізація самостійної роботи,  

навчальна компетенція, та іншомовна 

комунікативна компетенція. 

(Джерело: [10], Додаток Г). 

Students in Modern Educational 

Paradigm 

The necessity of foreign language 

students’ individualized independent 

learning which is determined by its 

possibilities in forming learning and 

communicative competences has been 

grounded; and modern investigations on 

the problem have been analyzed in the 

article. 

Key words: individualized 

independent learning, learning 

competence, communicative 

competence.  

 

     Експериментальна перевірка 

ефективності методики навчання 

майбутніх перекладачів писемного 

перекладу комерційних листів. 

Устатті описується підготовка, хід та 

результати методичного 

експерименту, метою якого була 

перевірка 

ефективності розробленої методики 

навчання, зокрема, доцільності 

використання запропонованої 

підсистеми 

вправ, а також порівняння двох 

варіантів методики. 

Ключові слова: гіпотеза 

експерименту, критерії оцінювання, 

методика навчання писемного 

перекладу, порівняльний аналіз, 

результати експерименту, цикли 

навчання. 

(www. library.univer.kharkov.ua) 

 

     The experimental check of the 

efficiency of the methodology of 

teaching expected translators written 

translation of commercial letters. 

In the article the preparation, process 

and results of the experiment are 

described, the aim of which was to 

check the efficiency of the developed 

methodology, particularly of the 

expediency to use the suggested 

subsystem of exercises and to compare 

two variants of the methodology. 

Key words: the assessment criteria, 

comparative analysis, the hypothesis of 

the experiment, the methodology 

of teaching written translation, the 

results of the experiment, the series of 

teaching process. 

 

 

5В.2. Nourish an editor on your translator's shoulder. Edit the English 

translation for enhanced authenticity. 

XXXXXX Ю.М. Навчальний 

переклад як засіб формування 

мовної компетенції майбутніх 

учителів початкових класів (в 

XXXXXX Y. M. Training 

translation as formation method of 

language proficiency of future 

primary school teachers (under 
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умовах російсько-української 

двомовності). — Рукопис. 

 
Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.02 — теорія і методика 

навчання української мови. — 

Інститут педагогіки АПН України, 

Київ, 2005. 
Дисертацію присвячено проблемі 

підвищення засобами навчального 

перекладу мовної компетенції 

російськомовних студентів і 

студентів-білінгвів педагогічних 

навчальних закладів і формуванню 

культури їхнього професійного 

українського мовлення.  
У роботі досліджено навчальні 

можливості російсько-українського 

перекладу, обґрунтовано його 

загальнотеоретичні, лінгвістичні, 

психологічні та психолінгвістичні 

основи, визначено принципи 

навчання і найоптимальніші умови 

використання перекладу під час 

оволодіння другою 

близькоспорідненою мовою, створено 

систему роботи, яка передбачає 

застосування його в різних формах 

навчальної діяльності студентів 

(спецкурс, лекції та практичні заняття 

з філологічних дисциплін, науково-

дослідна й навчально-виховна робота 

зі студентами), запропоновано 

комплекс вправ із різних видів 

навчального перекладу, доведено 

високу ефективність його у справі 

підвищення мовної компетенції 

російськомовних і двомовних 

студентів.  

Ключові слова: навчальний переклад, 

мовна компетенція, еквівалент, мовне 

й міжмовне чуття, інтерференція, 

conditions of Russian - Ukrainian 

bilinguality). — Manuscript. 

 
Dissertation for receiving a 

scientific degree of the candidate of 

pedagogical science, the specialty 

13.00.02 Theory and Methods of 

Teaching Ukrainian (Ukrainian 

Language). Institute of Pedagogical of 

the APS of Ukraine, Kyiv, 2005. 
The dissertation is devoted to the 

problem of raising the language 

proficiency of the Russian-speaking and 

bilingual students of Pedagogical 

educational establishments by the 

method of training translation, and 

forming their culture of professional 

Ukrainian language on its basis.  
In the dissertation the educational 

capacities of Russian-Ukrainian 

translation are explored, its theoretical, 

lingustic, psychologic and 

psycholinguistic foundations are 

grounded, the principles of teaching and 

optimum conditions of the use of this 

kind of work during mastering the 

second closely-allied language are 

defined, the system of the work on 

translation, which implies its 

introduction into many forms of 

students' learning activities is created 

(special course, fragments of its use 

when teaching linguistical disciplines, 

research and educational work with the 

students), the complex of exercises in 

different types of training translation is 

offered, the great effectiveness of this 

method in raising the language 

proficiency of Russian-speaking and 

bilingual students is proved.   
 

 

Key words: training translation, 

language proficiency, equivalent,  

linguistic and interlinguistic feeling, 



 266 

інтерференційна помилка, 

автоматизація переключення з однієї 

мовної системи на іншу.  

(Джерело: [26], Додаток Г). 

interfering, interfering 

mistake, automatization of language 

switching. 

 

 

Група завдань на самостійне виконання. 

Cз1В: на вдосконалення інформаційно-пошукових умінь та умінь 

вивчаючого читання АМ.  

Мета: навчити студентів вести перекладацьке портфоліо і поповнювати 

його аналогічними текстами та лексичними кліше, типовими для мінімально 

конвенційних текстів АД.  

Cз1В.1.  Sharpen the translator’s eye. Scrutinize the texts to assess their 

naturalness. Comment on their authenticity in terms of vocabulary, syntax and genre. 

Edit the texts if necessary. 

(A)                 The Battles Won and Lost 

Duke Wellington believed that the battle of Waterloo had been won on the playing 

fields of Eton. IMHO, the future of Ukraine will be won in classrooms and lecture 

rooms. However, the strength of character, daring and pluck, which were decisive for 

the joint Anglo-German victory in 1815, seem to be next in importance to the 

Ukrainians. In the bygone ages as well as in the recent past the Ukrainians proved that 

they possess the stamina needed. What they really lack is integrity and noble-

mindedness. Having been eternal survivors and having their elite continuously 

vacuumed by dominant nations, the Ukrainians developed in themselves readiness for 

compromise, adaptability, contrivance, expediency, etc. 

As a former educator, I know from my own experience how ruinous it was for a 

young person to be taught high ideals at high school (pls excuse the tautology), and 

then face hard reality of the adult world after the graduation party. As a former dean 

at an institution of higher learning I know how inventive Ukrainian parents could be 

while pushing their progeny into universities. The higher the parents’ position in the 

bureaucratic hierarchy was, the more impudent and pushy they were. As a rule, heads 

of universities who were responsible for the admission procedure, were rather pliable 

to the pressure. And not only to the intimidation of the stick, but to the lure of the 

carrot too. Incidentally, I say “were pliable”, but shouldn’t I use the Present Tense 

and say: “are pliable”? When I happen to drop in at university buildings nowadays 

and when I see their shining interior and state-of-the-art equipment, I can guess very 

well where all that comes from because I know the Ukrainian GDP and the budget 

share allotted for the Ukrainian education. I only think: if that much is channeled 

from the parents for universities’ needs, how much more is deposited in the pockets 

of the administrators who supervise the students’ admission! And then, how many of 

those who really deserve to be admitted, stayed overboard just because their places 

were taken over by the applicants from more “moneyed” and more influential 

families! 
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I heaved a sigh of relief when the written External Independent Evaluation (EIE) was 

introduced in Ukraine for all university entrants in 2008 instead of the universities 

arranging their own sets of mostly oral examinations. In those days (2008) it looked 

like it was impossible for the university admission boards to play the swindling shell-

game of proving that a good answer was poor and a poor answer was good. But that 

didn’t last long. A much more corrupted regime came to power with the election of 

Viktor Yanukovych as President, and the new Minster of Education diluted the EIE 

by adding “diploma points” to the total evaluation score of each entrant. Also, quite a 

number of universities received the right to conclude whether an applicant fits to be 

their student … again by oral questioning. As a result, the impartiality of the EIE was 

eroded at both ends: at high school where bribed teachers were giving inflated marks 

to students, and at universities – by examiners who finally “regulated” the admission 

by assigning the applicants the “necessary” number of points. 

This year’s EIE was expected to be really objective. And it was! The head of the EIE 

is known by his honest and uncompromising stand. In his interviews after the external 

evaluation he emphasized that the maximum of objectivity had been achieved – no 

matter how much pressure was exerted on him and his colleagues – even by high-

positioned authorities. A bolt from the blue came two days ago when the General 

Prosecutor’s Office uncovered an “organized criminal organization” within the EIE 

Center. The members of the alleged criminal group allegedly infiltrated the electronic 

data base of the Center and are said to have been rigging the results of the EIE. 

Charges are laid against all those who occupy senior positions in the EIE 

Center including Ihor Likarchuk, the head of the Center. 

I know our General Prosecutor’s Office, just as I know the Ukrainian courts, judges, 

the Ukrainian militia and other law-enforcing bodies. After the Maidan events in 2014 

they never disappeared, they were never punished for their crimes. They keep sitting 

in their chairs and hating those who are trying to reform the country. It may seem 

surprising that the General Prosecutor’s Office undertakes the investigation of an 

educational body at this time (the first time after year 2002). But it’s no surprise at all, 

if you consider that an offspring of a very important bureaucrat may have failed 

his/her EIE this year because of the objectivity of the test. That is why, instead of 

looking for the murderers of the Heavenly Hundred in February 2014, or sorting out 

the smuggling at the Ukrainian border, or screening the old guard for their 

cooperation with the former regime, the General Prosecutor’s Office (supported by 

President Poroshenko’s meaningful silence) go at what was the HOPE. 

I know one thing: if this battle on the educational field is won by the old guard, 

Ukraine will lose the battle in the East. Or, maybe, it should not even try to defend its 

independence then. I have no wish to live in a corrupted Little Russia -- even if it is 

independent.                   

                         (V. Babych, a Ukrainian blogger, translator and a retired professor). 
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 (Джерело: [8], Додаток Г). 

(B)                           SUMMARY 

 This graduation paper is devoted to the research of the functional peculiarities 

of metaphor in the Ukrainian and English-speaking political discourse. The 

realization of this aim presupposes the following tasks to be accomplished:  

– to analyse the aspects of study of the metaphor phenomenon; 

– to consider different theories of the metaphor research and its possible 

classifications; 

– to analyse various opinions / points of view on the political discourse 

phenomenon and its definition / ways of its definition; 

– to define political discourse functions; 

Metaphor serves for the better and clearer expression of thoughts and mood, it 

creates visible images, depicts the reality with the highest possible visualization. It 

denies the object belonging to a specific class and affirms it`s being included into to 

the category to which it can`t be referred on the rational grounds. Metaphor can be 

observed from the point of view of the emotive theory, the theory of tension, the 

theory of substitution, the comparative theory, the theory of conflict, the theory of 

interaction and the theory of cognition. The process of metaphorisation is inalienable 

from metaphor. Metaphorisation can be identified as the semantic model of the 

lexeme metaphorical meaning, which leads to the creation of the secondary lexico-

semantic variant.  

The present stage of the development of the discourse analysis witnesses the 

understanding of the term discourse which ranges from speech or flow of speech,  

complex syntactic entity and text to a particular mentality; from the verbalized 

consciousness to the complex communicative phenomenon, that includes 

extralinguistic factors, which in their turn influence the creation and perception of the 

discourse; from the fixed text, which includes the authorized model of the real world 

to the discourse as a particular dimension of the language existence. The priority aim 

of the political discourse is the formation of a definite social attitude towards some 

political events and their estimation, which is needed by a speaker, who is the subject 

of the speech. All this is directed after all at the formation of the people’s world 

outlook and at the impact on their behaviour.  

Every metaphor present in the political discourse is considered political 

metaphor. Political metaphor is the speech influence aiming at the formation of the 

recipient`s either negative or positive idea / opinion about some political 

phenomenon.  

The mass media pursue two goals: information transmission and the 

psychological impact on the recipient. The communicative act being efficient, it 

brings particular changes in the way the recipient of the information thinks and 

behaves. Metaphor, being one of the key means to influence the recipient via the mass 

media, proves to be efficient in the formation of the new system of the public 

assessment and values.  

When making the research of the metaphorical models in the Ukrainian and 
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English-speaking political discourse, it was noticed that the functional characteristics 

of the metaphors with the transference of the denomination from different spheres are 

mostly alike / coincide in the above-mentioned types of the discourse. The main 

difference lies in the prevalence of the particular metaphorical models or their 

varieties in one of the political discourses. In general one can fairly affirm that the 

militaristic metaphor is the most frequent to come across in both types of the 

discourse. In our opinion, the principal reason for this can be found in the tension of 

the world political situation. But as far as practically every text of the Ukrainian 

political discourse contains this type of metaphor, we may speak about the special / 

particular political and economic instability which the country witnesses lately.  

We may state that this is the Ukrainian, American or British political reality 

that mostly predetermines the more frequent usage of a particular metaphorical model 

in one of the discourses. For example, the greater inclination of the Ukrainian 

journalists to employ metaphors denoting some disease, when describing the state of 

the economy and the political situation in Ukraine, can be explained with these 

branches` highest need to be taken care of by the government.  

Some metaphorical models with a particular source domain were present in the 

Ukrainian political discourse but were not observed in the English-speaking one. The 

explanation for this fact we find in the contrast between the mentality of the 

Ukrainians, Americans and British. For instance, Ukrainian people always had the 

family and personal relations as the priority, which isn`t characteristic of the English-

speaking nations, American and British in particular. That`s why the metaphors 

reflecting this aspect of human life were almost missing in the English-speaking 

political discourse. 

                                                               (XXXX, a graduate, Master in Philology )  

 

Cз2В: на вдосконалення умінь самостійно поповнювати контрастивні 

знання про дискурс та текст.  

Мета: ознайомити студентів з особливостями наукового дискурсу в 

контактуючих мовах; розвивати уміння вивчаючого читання АМ.  

 Cз2В.1.  Do your home reading in theory. Make use of the info box to be ready to 

raise your awareness of: 1) scientific discourse and its types; 3) textual 

characteristics of scientific texts.    

INFO BOX 

1. Christian Arno. The science of scientific translation. 

http://transgroupimperial.blogspot.com/2011/06/science-of-scientific-

translation.htm 

2. Diane Howard. Translating Scientific Text: Practicalities and Pitfalls. 

http://www.councilscienceeditors.org/files/scienceeditor/v25n6p188.pdf 

3. T.V. Yakhontova. English academic writing. – Львів: ПАІС, 2003. – 

220с. 

 4. Квасова  О.Г. Going for degree. Professional English for students of 

Linguistics. – К.: Ленвіт, 2012. – 167с. 
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Cз2В.2.  Test your knowledge by doing a quiz for inquisitive translators. Сheck 

whether you have managed to spot the specific details of scientific writing. Choose 

the correct answer. 

 

1. Scientific writing is based on … .  

a) analysis                           b) synthesis 

2. It uses … textual composition and rhetoric.  

a) inconventional                b) conventional  

3. It is characterized by … tone.  

a) semiformal/ formal         b) colloquial 

4. It uses … point of view.  

a) first-person                      b) third-person  

5. It is characterized by … narration. 

a) subjective                        b) objective 

6. Typical of scientific writing is the use of … . 

 a) terminology                    b) expressive lexis  

7. The general purpose of scientific writing is to … .  

a) inform about the results of the research   

b) impress the readers 

8. The specific purpose is… .  

a) description                        b) exposition, argumentation 

9.  Repetition of important words and pronouns, synonyms and substitutions, 

transitional expressions are … devices of scientific writing. 

a) coherence                           b) cohesive 

10. Scientific writers should avoid … . 

a) complicated syntax and sophisticated language 

b) contractions  and colloquialisms 

Cз3В: на розвиток умінь самооцінки та рефлексії. 

Мета: навчити студентів об’єктивно оцінювати свої досягнення у процесі 

навчання.  

Cз3В.1. Be constructively self-critical. a) Make use of the ECTS scores to 

assess your achievements.  

Description Score (of 100) Grade 

Astonishing progress, isn't it? 

Not Bad, but far from Brilliant 

I am Competent enough 

Dull job, isn't it? 

I have to Exercise a lot!  

 90 – 100 

 85 – 89 

 75 – 84 

 65 – 74 

 60 - 64   

A 

B 

C 

D 

E 

 

Cз3В.2. Reflect on your achievements. Award yourself a grade and note down 

what you think should be done to improve your performance. 

Skills Statements  Grade Notes on 

improvement 
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“I
 

k
n
o
w

” I know the types and genres of scientific 

discourse and their basic textual and 

linguistic features. 

  

"I
 c

an
 d

o
" 

I can suggest the proper strategy to 

translate scientific texts from Ukrainian 

into English. 

  

I can pick up the appropriate lexical units 

to store them in the Memory section of my 

Translator's portfolio.  

  

I can translate abstracts/articles/reports 

from Ukrainian into English. 

  

I can edit translated 

abstracts/articles/reports from Ukrainian 

into English. 

  

“I
 m

ak
e 

u
se

 o
f 

“ I make use of the sources found on the 

Internet. 

  

I make use of monolingual dictionaries.   

 

I make use of comparable texts.   
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Додаток В. Середні показники рівня сформованості ТК у групах 

 

Середні показники рівня сформованості ТК у групі ЕГ 1 

(доекспериментальний зріз) , в балах 

 

№ Студент 

Знання Навички та уміння 

З
о

в
н

іш
н

і 
р

ес
у
р

си
 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

С
ер

ед
н

ій
 к

о
еф

іц
іє

н
т 

Т
ео

р
ія

 п
ер

ек
л
ад

у
 

Т
ео

р
ія

 т
ек

ст
у

 

К
о
м

п
о
зи

ц
ій

н
а 

ст
р
у
к
ту

р
а 

та
 ж

ан
р
о
в
и

й
 ф

о
р
м

ат
 

З
м

іс
то

в
н

а 
ц

іл
іс

н
іс

ть
 т

а 

п
о
в
н

о
та

 

Л
о
гі

ч
н

а 
п

о
сл

ід
о
в
н

іс
ть

 

М
о
в
н

а 
зв

'я
зн

іс
ть

 

Л
ек

си
ч

н
і 

о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

Г
р
ам

ат
и

ч
н

і 
о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

С
ти

л
іс

ти
ч
н

і 
о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

1. А-ва А. 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4,7 0,47 

2. Б-ку О. 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5,6 0,56 

3. Б-ш Д. 7 6 6 7 6 6 6 6 5 5 6,0 0,60 

4. Г-ка А. 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4,5 0,45 

5. Г-та М. 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5,4 0,54 

6. Г-ч А. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 0,50 

7. Д-ух К. 5 4 4 5 6 5 3 4 4 5 4,5 0,45 

8. Д-й Ю. 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4,3 0,43 

9. К-ль А. 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5,2 0,52 

10. К-ва А. 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5,8 0,58 

11. К-л О. 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4,3 0,43 

12. К-на А. 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5,4 0,54 

13. Л-та О. 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4,5 0,45 

14. С-на В. 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5,9 0,59 

15. Т-к М. 9 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7,1 0,71 

16. Ф-ко А. 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 5,5 0,55 

Середнє 

арифметичне 
5,7 5,0 4,9 5,6 5,7 5,4 5,0 4,9 4,9 5,2 5,2 0,52 

Максимальні 

показники 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 
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Середні показники рівня сформованості ТК у групі ЕГ 1 

(післяекспериментальний зріз) 

 

№ Студент 

Знання Навички та уміння 

З
о
в
н

іш
н

і 
р
ес

у
р
си

 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

С
ер

ед
н

ій
 к

о
еф

іц
іє

н
т 

Т
ео

р
ія

 п
ер

ек
л
ад

у
 

Т
ео

р
ія

 т
ек

ст
у

 

К
о
м

п
о
зи

ц
ій

н
а 

ст
р
у
к
ту

р
а 

та
 ж

ан
р
о
в
и

й
 ф

о
р
м

ат
 

З
м

іс
то

в
н

а 
ц

іл
іс

н
іс

ть
 т

а 

п
о
в
н

о
та

 

Л
о
гі

ч
н

а 
п

о
сл

ід
о
в
н

іс
ть

 

М
о
в
н

а 
зв

'я
зн

іс
ть

 

Л
ек

си
ч

н
і 

о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

Г
р
ам

ат
и

ч
н

і 
о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

С
ти

л
іс

ти
ч
н

і 
о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

1. А-ва А. 7 8 8 9 8 8 7 8 7 9 8,1 0,81 

2. Б-ку О. 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8,4 0,84 

3. Б-ш Д. 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 9,5 0,95 

4. Г-ка А. 6 6 7 8 8 8 6 5 6 7 6,7 0,67 

5. Г-та М. 7 7 8 8 8 8 7 6 7 8 7,4 0,74 

6. Г-ч А. 7 8 9 9 9 9 8 8 8 9 8,4 0,84 

7. Д-ух К. 7 7 8 8 9 8 7 6 7 8 7,5 0,75 

8. Д-й Ю. 6 6 7 7 7 7 6 5 6 7 6,4 0,64 

9. К-ль А. 7 8 8 8 8 8 7 7 8 7 7,6 0,76 

10. К-ва А. 8 8 9 9 9 9 8 8 8 9 8,5 0,85 

11. К-л О. 6 7 7 7 8 7 6 5 6 7 6,6 0,66 

12. К-на А. 8 9 9 9 9 9 8 8 8 9 8,6 0,86 

13. Л-та О. 6 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7,3 0,74 

14. С-на В. 7 8 8 9 9 9 7 8 7 9 8,1 0,81 

15. Т-к М. 8 8 9 9 10 10 8 9 8 10 8,9 0,89 

16. Ф-ко А. 8 9 9 10 9 9 8 8 9 9 8,8 0,88 

Середнє 

арифметичне 
7,2 7,7 8,3 8,6 8,6 8,5 7,4 7,2 7,5 8,3 7,93 0,79 

Максимальні 

показники 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 
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Середні показники рівня сформованості ТК у групі ЕГ 2 

(доекспериментальний зріз) 

 

№ Студент 

Знання Навички та уміння 

З
о
в
н

іш
н

і 
р
ес

у
р
си

 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

С
ер

ед
н

ій
 к

о
еф

іц
іє

н
т 

Т
ео

р
ія

 п
ер

ек
л
ад

у
 

Т
ео

р
ія

 т
ек

ст
у

 

К
о
м

п
о
зи

ц
ій

н
а 

ст
р
у
к
ту

р
а 

та
 ж

ан
р
о
в
и

й
 ф

о
р
м

ат
 

З
м

іс
то

в
н

а 
ц

іл
іс

н
іс

ть
 т

а 

п
о
в
н

о
та

 

Л
о
гі

ч
н

а 
п

о
сл

ід
о
в
н

іс
ть

 

М
о
в
н

а 
зв

'я
зн

іс
ть

 

Л
ек

си
ч

н
і 

о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

Г
р
ам

ат
и

ч
н

і 
о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

С
ти

л
іс

ти
ч
н

і 
о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

1. А-ов Д. 5 5 5 6 6 6 5 4 5 5 5,2 0,52 

2. Б-ик К. 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4,3 0,43 

3. Г-ко А. 5 5 5 6 6 5 5 4 4 5 5,0 0,50 

4. Г-ва С. 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4,1 0,41 

5. Д-ч О. 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 5,5 0,55 

6. К-ук С. 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4,6 0,46 

7. К-ва Д. 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5,0 0,5 

8. К-юк О. 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3,8 0,38 

9. К-ук О. 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6,0 0,60 

10. К-к В. 5 5 4 6 5 5 5 6 5 6 5,2 0,52 

11. К-ва А. 5 5 6 6 6 6 6 7 6 5 5,8 0,58 

12. М-ва О. 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4,5 0,45 

13. М-ая І. 6 5 5 6 6 6 7 6 6 5 5,8 0,58 

14. П-щ Б. 9 7 8 8 7 6 7 7 6 7 7,2 0,72 

15. П-юк В. 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5,1 0,51 

16. С-ка Р. 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3,7 0,37 

17. Т-ка Р. 5 4 3 4 6 5 5 4 4 4 4,4 0,44 

Середнє 

арифметичне 
5,2 4,8 4,7 5,5 5,4 5,2 5,0 4,9 4,7 5,0 5,0 0,5 

Максимальні 

показники 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 
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Середні показники рівня сформованості ТК у групі ЕГ 2 

(післяекспериментальний зріз) 

 

№ Студент 

Знання Навички та уміння 

З
о
в
н

іш
н

і 
р
ес

у
р
си

 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

С
ер

ед
н

ій
 к

о
еф

іц
іє

н
т 

Т
ео

р
ія

 п
ер

ек
л
ад

у
 

Т
ео

р
ія

 т
ек

ст
у

 

К
о
м

п
о
зи

ц
ій

н
а 

ст
р
у
к
ту

р
а 

та
 ж

ан
р
о
в
и

й
 ф

о
р
м

ат
 

З
м

іс
то

в
н

а 
ц

іл
іс

н
іс

ть
 т

а 

п
о
в
н

о
та

 

Л
о
гі

ч
н

а 
п

о
сл

ід
о
в
н

іс
ть

 

М
о
в
н

а 
зв

'я
зн

іс
ть

 

Л
ек

си
ч

н
і 

о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

Г
р
ам

ат
и

ч
н

і 
о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

С
ти

л
іс

ти
ч
н

і 
о
со

б
л
и

в
о
ст

і 

1. А-ов Д. 8 8 9 9 9 8 8 8 8 9 84 0,84 

2. Б-ик К. 6 7 7 8 8 8 7 6 7 8 73 0,72 

3. Г-ко А. 8 9 9 9 9 9 8 7 8 9 85 0,85 

4. Г-ва С. 6 7 8 9 9 8 8 7 8 8 78 0,78 

5. Д-ч О. 7 8 8 10 10 10 9 9 9 10 90 0,90 

6. К-ук С. 7 8 9 9 9 9 8 8 8 8 84 0,84 

7. К-ва Д. 8 9 9 10 9 9 8 8 8 9 87 0,87 

8. К-юк О. 7 8 9 8 8 8 8 8 8 8 80 0,80 

9. К-ук О. 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 96 0,96 

10. К-к В. 7 8 8 8 8 8 7 7 8 8 77 0,77 

11. К-ва А. 8 9 10 9 9 9 9 8 8 9 88 0,88 

12. М-ва О. 7 8 9 8 8 8 8 7 8 8 79 0,79 

13. М-ая І. 9 9 9 9 10 10 8 9 9 10 92 0,92 

14. П-щ Б. 9 8 9 9 9 9 8 8 8 9 86 0,86 

15. П-юк В. 8 9 10 9 9 9 9 9 9 10 91 0,91 

16. С-ка Р. 7 7 8 8 8 8 7 6 7 7 73 0,73 

17. Т-ка Р. 7 7 9 8 8 8 7 7 7 8 76 0,76 

Середнє 

арифметичне 
7,5 8,1 8,9 8,8 8,8 8,7 8,0 7,7 8,1 8,7 83,3 0,83 

Максимальні 

показники 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 
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Додаток Г. Джерела відбору текстового матеріалу для формування ТК у 

ППАМ 

1. Андрусяк І. В.  Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної 

картини світу : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І. В. Андрусяк; Київ. 

нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. 

2. Анотації курсів. Кіровоградський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://phm.kspu.kr.ua/kafedri/kafedra-fiziki-ta metodiki-jiji-vikladannya/anotatsiji-

kursiv.html 

3. Анотації курсів. Острозька академія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

– http://www.oa.edu.ua/ 

4. Анотації курсів. Інститут філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – 

http://philology.knu.ua/ 

5. Анотування наукового тексту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: –  . 

http:// http://studall.org/all-116292.html/  

6. Анотування і реферування наукових текстів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: –  

http://pidruchniki.ws/1513061640666/dokumentoznavstvo/anotuvannya_referuvanny

a_naukovih_tekstiv 

7. Балдинюк О. В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання 

збройних конфліктів (1990 - 2000 рр.) : Автореф. дис... канд. політ. наук: 

23.00.04 / О. В. Балдинюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. 

відносин. — К., 2000. — 18 с. 

8. Блог Віталія Бабича [Електронний ресурс]. – Режим доступу: –

https://vitaliyb.wordpress.com/ 

9. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Вип. 92. 

Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2011. – С. 5-98. 

10. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Вип. 63. 

Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2009. – 240 с. 

http://phm.kspu.kr.ua/kafedri/kafedra-fiziki-ta%20metodiki-jiji-vikladannya/anotatsiji-kursiv.html
http://phm.kspu.kr.ua/kafedri/kafedra-fiziki-ta%20metodiki-jiji-vikladannya/anotatsiji-kursiv.html
http://philology.knu.ua/
http://pidruchniki.ws/1513061640666/dokumentoznavstvo/anotuvannya_referuvannya_naukovih_tekstiv
http://pidruchniki.ws/1513061640666/dokumentoznavstvo/anotuvannya_referuvannya_naukovih_tekstiv
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11. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : 

електрон. наук. фах. вид.  – Випуск 3. –   Хмельниц.: [б. в.], 2013. – Режим 

доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe/ 

12. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 

848. Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. 

– Вип. 58. – Харків, 2009. – С. 12-276.  

13. Ганічева Г.В. Відбір текстів як навчального матеріалу для підготовки 

перекладачів / Г.В. Ганічева // Іноземні мови. – № 2 (66). – 2011. – C. 49-53. 

14. Глєбова Ю.А. Методика використання наочності в процесі формування 

теоретико-літературних понять в учнів 5-7 класів на уроках зарубіжної 

літератури : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю.А. Глєбова . — К., 

2006. — 20 с.  

15. Довідка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – 

http://www.dilovamova.com/ 

16. Довідка (зразки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: –

http://www.philology.kiev.ua/Lingur/art_88.htm         

17. Запольських С. П. Рівні відтворення концепту "козацтво" в англомовних 

перекладах (на матеріалі перекладів творів М. С. Грушевського) / С. П. 

Запольських // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. – 2004. – № 3. – С. 

165-171. 

18. Зарубіна З. В. Оцінювання навчального перекладу [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://eprints.zu.edu.ua/587/2/19EE7434.pdf 

19. Лаптєва М. В. Дидактичні засади створення та застосування тлумачних 

словників в умовах інформатизації навчання : Автореф. дис... канд. пед. наук: 

13.00.09 / М. В. Лаптєва; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. 

— 20 с. 

20. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови / Л. І. 

Мацько,  Л. В. Кравець. – К. : Академвидав, 2007. – 360 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
http://www.dilovamova.com/
http://www.philology.kiev.ua/Lingur/art_88.htm
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%A1%D1%83%D0%BC.%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D1%83.%20%D0%A1%D0%B5%D1%80.%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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21. Мушніна О. О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної 

науково-технічної та художньої прози : Автореф. дис... канд. філол. наук: 

10.02.16 / О.О. Мушніна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. 

22. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К.: 

Либідь, 1998. – 296 с. 

23. Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 

державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки. Наказ 

Міністерства освіти і науки України № 525 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0551-15/  

24. Рихло О. П. Відтворення мовно-стилістичних особливостей творів Е.А.По в 

українських перекладах : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.П. 

Рихло; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с.  

25. Рудік І. В. Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту 

(фоностилістичне дослідження) : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 /   

 І. В. Рудік; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 19 с. 

26. Тельпуховська Ю. М. Навчальний переклад як засіб формування мовної 

компетенції майбутніх учителів початкових класів (в умовах російсько-

української двомовності) : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. М. 

Тельпуховська; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2005. — 20 с.  
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Додаток Д 

 Зразки тестів передекспериментального та  післяекспериментального 

зрізів  

 

Зразок тесту передекспериментального зрізу 

1. Оцінка компоненту "Знання" ТК у ППАМ 

Бланк для відповідей 

            Прізвище, ім'я  ___________                             Група ______________  

Виберіть правильний варіант  відповіді з трьох запропонованих. 

1. Переклад – це:  

а) вид міжмовної трансформації;  

б) вид міжмовної та міжкультурної комунікації; 

 в) вид літературної творчості.  

2. Об’єктом письмового перекладу виступає: 

а) слово;  

б) речення;          

в) текст. 

3. Критерієм адекватності, згідно з комунікативною теорією перекладу, є: 

а) відтворення стилістичних характеристик ТО у ТП; 

б) відтворення повноти змісту   ТО у ТП; 

 в) відтворення функціонально-прагматичних ТО у ТП. 

4. Трансформаційну модель перекладу було виділено у межах: 

а) лінгвістичної теорії перекладу; 

б) літературної теорії перекладу; 

в) когнітивної теорії перекладу. 

5. Переклад з аркуша є видом: 

а) усного перекладу; 

б) письмового перекладу; 

в) гібридного перекладу.  

6.  Буквальний переклад, транслітерація, підрядковий переклад – це: 
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а) прийоми перекладу; 

б) види перекладу; 

в) способи перекладу. 

7. Перекладацькі прийоми/трансформації в тексті перекладу зумовлені: 

а) видом перекладу;  

б) жанровими особливостями текстів, що перекладаються; 

 в) системними мовними розходженнями.  

8. Перекладацька компетентність – це: 

а)  фахова підготовка;  

б) придатність до здійснення професійної перекладацької діяльності;  

в) знання теорії перекладу та двох контактуючих мов.   

9. Найвищим ступенем творчості відзначається: 

а) усний послідовний переклад; 

б) усний синхронний переклад; 

в) письмовий переклад. 

10. Одиницею перекладу як діяльності у межах когнітивної теорії вважають: 

а) слово; 

б) мовленнєвий акт / перекладацьку операцію; 

в) перекладацьку стратегію. 

11. Лист, рецензія, автобіографія, анотація, заява – це: 

а) жанр тексту; 

б) функціональний стиль тексту; 

в) модель тексту.  

12. Прихильниками когнітивної теорії перекладу є: 

а) Р. Белл, О. Мінченков; 

б) А. Швейцер, В. Коміссаров; 

в) Ю. Найда, Л. Бархударов 

13. Характерною рисою наукового стилю є: 

 а) логічність; 

 б) емоційність; 
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 в)  образність. 

14. Морфологічною ознакою текстів академічного дискурсу є переважання: 

 а) дієслів та прикметників;  

 б)  іменників та дієслів; 

в) дієслів та прислівників. 

15. До вторинних текстів наукового стилю належить: 

 а) монографія;  

 б) стаття;   

  в)  анотація.  

16. Найнижчим ступенем формальності відзначаються тексти наукового стилю 

в: 

а) англійській мові; 

б)  російській мові; 

в)  українській мові.  

17. Найпоширенішою часовою формою англомовного наукового стилю є:  

а) Present Continuous; 

б)   Past Simple; 

в)  Present Simple. 

18. До інституційного дискурсу НЕ належить: 

а) адміністративний дискурс; 

б) художній дискурс; 

в) академічний дискурс. 

19. Дискурс – це: 

а) усний текст; 

б) текст, занурений у комунікативну ситуацію; 

в) надфразова єдність. 

20. Когезія виступає елементом: 

а) макроструктури тексту; 

б) змісту тексту; 

в) мікроструктури тексту. 
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2.    Оцінка компоненту "навички та вміння" ТК у ППАМ 

 Перекладіть тексти А, Б, В з української мови на англійську. У процесі 

перекладу можете використовувати джерела, зазначені нижче у п.3.  

NB! Перекладені тексти повинні мати вигляд готового продукту 

перекладу.  

А. 

   ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА             

про повну загальну середню 

освіту __КВ__N37042980_________    

(без атестата не дійсний) _ 

Бойко Ніна Іванівна 

_________    

(прізвище, ім'я, по батькові)     

закінчила__ у 2010_ році школу 

№141__м. Києва_________   

(повна назва навчального 

закладу)  

з такими балами:  

назва предмета  бал  

Українська мова  десять 

Українська література десять 

Зарубіжна література

 дванадцять 

Англійська мова  десять 

Алгебра   дев’ять 

Геометрія   вісім 

 

Інформатика  дев’ять 

Історія України 

 дванадцять 

Всесвітня історія 

 дванадцять 

Географія   десять 

Основи економіки дев’ять 

Біологія   десять 

Фізика   вісім 

 

Пройшла державну підсумкову 

атестацію з таких предметів: 

назва предмета  бал 

Українська мова  десять 

Математика  дев’ять 

Біологія   десять  

 

Середній бал атестата* 9,7     

 

    Б.        ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ  

(Всього годин – 72; 2 кредити)  
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Форма контролю: залік  

Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів з сутністю та 

змістом структури управління освітніми організаціями, з особливостями нових 

підходів в управлінні, розкриття ролі психологічної готовності керівника 

освітніх організацій до управління.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких умінь: 

охарактеризувати сучасний стан та особливості психології освітнього 

менеджменту в Україні; визначити завдання психології освітнього 

менеджменту; охарактеризувати основні компоненти психологічної готовності 

керівника освітніх організацій до управління; аналізувати різні стилі 

керівництва в освітніх організаціях; визначити і аналізувати особливості 

об’єкта управління в освітніх організаціях.  

В.    Лінгвокультурні особливості сучасного американського 

політичного дискурсу 

У статті досліджуються структурні та лінгвістичні особливості сучасного 

американського політичного дискурсу. В результаті комплексного дослідження 

американського політдискурсу було визначено його характерні риси, уточнено 

вплив філософських, політичних, економічних теорій та культурних концептів 

на вербальну політичну комунікацію у сучасній Америці. Матеріалом 

дослідження стали тексти промов президентів та політичних діячів і тексти з 

сучасних періодичних видань та суспільно-політичної літератури. 

 

3. Оцінка компоненту "Зовнішні ресурси" ТК у ППАМ 

Відмітьте позначкою кожне звернення до поданого в таблиці джерела 

інформації у процесі виконання тесту. 

№ Зовнішній ресурс Кількість звернень 

1. Двомовний словник  

2. Одномовний словник  

3. Аналогічний 

англійськомовний текст 
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4. Інтернет-транслятор  

5. Довідкова література 

(онлайн джерела) 

 

 

 

 

Зразок тесту післяекспериментального зрізу 

 

1. Оцінка компоненту "Знання" ТК у ППАМ 

Бланк для відповідей 

            Прізвище, ім'я  ___________                             Група ______________  

Виберіть правильний варіант  відповіді з трьох запропонованих. 

1. Для усного перекладу характерною є послідовність когнітивних операцій:  

а) човникового характеру;  

б) лінійного характеру; 

 в) човноково-лінійного характеру.  

2. Об’єктом буквального письмового перекладу виступає: 

а) слово;  

б) речення;          

в) текст. 

3. Критерієм адекватності, згідно з когнітивною теорією перекладу, є: 

а) відтворення стилістичних характеристик ТО у ТП; 

б) відтворення концептуальної структури ТО у ТП; 

 в) відтворення функціонально-прагматичних ТО у ТП. 

4. Найбільш поширеними прийомами перекладу українськомовних текстів 

наукового дискурсу на англійську мову є: 

 а) вилучення мовних одиниць та генералізація;  

 б) додавання мовних одиниць та конкретизація; 

в) синонімічний та антонімічний переклад. 

5. Теоретичне обгрунтування письмового перекладу на іноземну мову було 

вперше запропоновано: 
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а) А. Нойбертом; 

б) А. Уртадо; 

в) С. Кемпбеллом.  

6.  Форенізація та доместикація  – це: 

а) прийоми перекладу; 

б) види перекладу; 

в) стратегії перекладу. 

7. Вибір перекладацьких стратегій зумовлений: 

а) видом перекладу;  

б) жанровими особливостями текстів, що перекладаються; 

 в) системними мовними розходженнями.  

8. Абсолютна якість ТП є необхідною властивістю : 

а)  професійно-орієнтованого перекладу;  

б) навчального перекладу;  

в) професійного перекладу.  

знання теорії перекладу та двох контактуючих мов.   

9. Компресія тексту НЕ є ознакою: 

а) усного послідовного перекладу; 

б) письмового перекладу; 

в) усного синхронного перекладу. 

10. Одиниці двох мов ніколи не  перебувають у відношеннях еквівалентності, 

згідно з: 

а) лінгвістичною теорією перекладу; 

б) комунікативною теорією перекладу; 

в) когнітивною теорією перекладу. 

11. До різновиду текстів мінімальної жорсткості/конвенційності належать: 

а) педагогічна анотація; рецензія; 

б) доручення; свідоцтво про одруження; 

в) стаття, доповідь. 

12. Логічна цілісність тексту пов’язується з: 
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а) когерентністю; 

б) когезією; 

в) типом тексту. 

13. Засоби когезії НЕ є релевантними для текстів: 

 а) наукового дискурсу; 

 б) адміністративного дискурсу; 

 в)  художнього дискурсу. 

14. Тексти академічного дискурсу характеризуються відсутністю: 

 а) складного синтаксису; 

 б) фактуальної інформації; 

 в) емоційно-образної лексики. 

15. Англійськомовний науковий дискурс характеризується відсутністю жанру: 

 а) монографії;  

 б) автореферату;   

  в) анотації.  

16. Найвищим ступенем формальності відзначаються тексти: 

а) адміністративного дискурсу; 

б) наукового дискурсу; 

в) педагогічного дискурсу.  

17. Виклад думок у першій особі однини властивий для:  

а) українськомовного наукового дискурсу; 

б) російськомовного наукового дискурсу; 

в) англійськомовного наукового дискурсу. 

18. Комунікативною метою текстів наукового дискурсу є: 

а) інформування про результати наукових досліджень; 

б) доведення істинності точки зору автора; 

в) популяризація автора наукового дослідження. 

19. Чіткість, ясність думки та логічність найменш властиві для: 

  а) наукового дискурсу; 

 б) художнього дискурсу; 
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в) педагогічного  дискурсу. 

20. Когезія виступає елементом: 

а) макроструктури тексту;  

б) змісту тексту; 

в) мікроструктури тексту. 

2. Оцінка компоненту "Навички та вміння" ТК у ППАМ 

Перекладіть тексти А, Б, В з української мови на англійську. У процесі 

перекладу можете використовувати джерела, зазначені нижче у п.3.  

NB! Перекладені тексти повинні мати вигляд готового продукту 

перекладу.  

 

 A.                                      

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Інститут філології 

 

11.04.2009                             ДОВІДКА 

Київ 

 

Цим засвідчуємо, що студент 2-го курсу факультету східних мов Діброва Євген 

Васильович посів друге місце в студентській олімпіаді з японської мови , що 

відбулася 18-20 березня 2009 року й була організована Київським національним 

лінгвістичним університетом та Інститутом філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. У зв'язку з цим Діброва Є.В. 

рекомендований для участі у програмі обміну студентами.  

 

Довідка видана для пред’явлення у посольстві Японії в Україні.  

 

Директор Інституту                             (підпис)     XXXXXX 

____________________ 
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Б. 

Назва: Актуальні проблеми історії української літератури. 

Cпеціальність:  Слов’янські мови та літератури. 

Викладач: xxxxx, д.філол.н. , проф. 

У пропонованому курсі студенти мають можливість зосередити  свою 

увагу на дискусійних проблемах історії літератури. Закономірно, що 

аналізується  російсько-українські літературні взаємини в перші половині 

ХІХ ст., в межах формування романтизму і реалізму, особливості 

індивідуального стилю класиків нової української літератури, поетика 

жанрів, співвіднесеність ідейно-естетичної традиції та новаторства. 

Дисципліна викладається 1 семестр. Студенти складають іспит. 

Шифр спеціальності: Філологія – 0305. 

Кредити ECTS  – 3. 

Тип підготовки– гуманітарна, професійна. 

Мова викладання – українська. 

   

 В. 

ТЕКСТОТВІРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА: ПРОБЛЕМИ 

ВИЗНАЧЕННЯ 

          У статті пропонується уточнена дефініція текстотвірної компетентності 

перекладача та розглядається її місце серед інших складових фахової 

компетентності перекладача крізь.  Внаслідок аналізу одинадцяти найбільш 

поширених моделей фахової компетентності перекладача визначено структуру 

текстотвірної компетентності, що охоплює контрастивні текстові знання, 

навичка та вміння, а також додатковий компонент – уміння вибрати й залучити 

зовнішні ресурси до процесу створення тексту перекладу. Дослідження 

виконано з позицій текстоцентристського підходу до навчання перекладу.  
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 Ключові слова: текстотвірна компетентність, текстова діяльність, фахова, 

компетентність перекладача, жанри текстів. 

 

3. Оцінка компоненту "Зовнішні ресурси" ТК у ППАМ 

Відмітьте позначкою кожне звернення до поданого в таблиці джерела 

інформації у процесі виконання тесту. 

№ Зовнішній ресурс Кількість звернень 

1. Двомовний словник 7 

2. Одномовний словник 1 

3. Аналогічний 

англійськомовний текст 

- 

4. Інтернет-транслятор 5 

5. Довідкова література 

(онлайн джерела) 

2 
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Додаток Д1 

 Зразки тестів виконання передекспериментального та  

післяекспериментального зрізів  

 

Зразок виконання тесту передекспериментального зрізу 

Бланк для відповідей 

            Прізвище, ім'я   Лясота Олена                              Група  1 англ.  

1. Оцінка компоненту "Знання" ТК у ППАМ 

Виберіть правильний варіант  відповіді з трьох запропонованих. 

1б; 2в; 3б; 4в; 5в;  6а; 7в; 8в; 9б; 10в; 11а; 12б; 13а; 14б; 15в ; 16 - ; 17 в; 

18б; 19а; 20а. 

 

2. Оцінка компоненту "навички та вміння" ТК у ППАМ 

 

Перекладіть тексти А, Б, В з української мови на англійську. У процесі 

перекладу можете використовувати джерела, зазначені нижче у п.3. NB! 

Перекладені тексти повинні мати вигляд готового продукту перекладу.  

 

A.  

Appendix to secondary school-leaving 

certificate 

KV 37042980 

(void without school leaving certificate) 

 

Surname       Boiko 

Name           Nina 

Patronymic           Volodimiryvna 

graduated in 2010 the secondary school 

No 141 in Kyiv with the next grades: 

 

Subject                              Grade  

                                                                                                                                                                                         

Ukrainian Language      ten (excellent)   

Geography                     ten (excellent) 

Biology                          ten (excellent)  

Physics                           eight (good) 

                                     nine (good)  

 

 

 Passed the State Final Certification of 

such subjects: 

Subject name                              Grade  

Ukrainian Language       ten (excellent)   

Mathematics                    nine (good) 

Biology                            ten (excellent) 

 

Grade point average is 9,7. 
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Ukrainian Literature      eight (good) 

Foreign   Literature        twelve(excellent) 

English                           ten (excellent) 

Algebra                          Geography  

Geometry                       eight (good) 

Basics of Informatics  

and Computer Science   nine (good)                                                   

History of Ukraine        twelve(excellent) 

World's history              twelve(excellent) 

 

 

  

 

 

Б. Psychology of educational management 

 

The goal of teaching is to introduce students to the essence and content of 

management structure of educational organizations, with characteristics of new 

management approaches, disclosures the role of psychological readiness of the head 

of educational institutions in management. 

 

As a result of the course the student should acquire such skills: to describe the current 

status and characteristics of psychology of educational management in Ukraine, 

define the tasks of the psychology of educational management, analyze different 

styles of management of administrative staff of educational institutions. 

 

В. Linguo-cultural peculiarities of modern American poilitical discourse 

 

This article investigates structure and linguistic peculiarities of modern American 

political discourse. Based view of definition of discourse critically overviewed 

modern understanding of one of the main definitions of modern pragmalinguistics 

and text linguistic. Author analyzes the features of original texts of political speeches, 

academic texts and official documents set by the specific recipient and the narrator's 
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speech. As a result of complex research it was defined characteristic features, 

influence of psychological, political, economic theories and culture concept on verbal 

political communication in modern America.    

 

3. Оцінка компоненту "Зовнішні ресурси" ТК у ППАМ 

Відмітьте позначкою кожне звернення до поданого в таблиці джерела 

інформації у процесі виконання тесту. 

 

№ Зовнішній ресурс Кількість звернень 

1. Двомовний словник 7 

2. Одномовний словник 1 

3. Аналогічний 

англійськомовний текст 

- 

4. Інтернет-транслятор 5 

5. Довідкова література 

(онлайн джерела) 

2 

 

 

 

Зразок виконання тесту передекспериментального зрізу 

Бланк для відповідей 

            Прізвище, ім'я   Лясота Олена                              Група  1 англ.  

1. Оцінка компоненту "Знання" ТК у ППАМ 

Виберіть правильний варіант  відповіді з трьох запропонованих. 

1б; 2а; 3б; 4б; 5в;  6в; 7в; 8в; 9б; 10в; 11в; 12а; 13а; 14в; 15б ; 16 а ; 17 в; 

18б; 19б; 20в. 

 

2. Оцінка компоненту "Навички та вміння" ТК у ППАМ 

 

Перекладіть тексти А, Б,  В з української мови на англійську. У процесі 

перекладу можете використовувати джерела, зазначені нижче у п.3.  

NB! Перекладені тексти повинні мати вигляд готового продукту 

перекладу.  

 

A.  
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Translation from Ukrainian                                                              Page 1 of 1 

 

Institute of Philology 

Taras Shevchenko National 

University of Kyiv 

CERTIFICATE 

11.04.2009 

Kyiv 

 

This is to certify that Yevhen V. Dibrova
1
, the second-year student, took the second 

place in the Japanese Language Contest held on 18-20 March 2009 by Kyiv National 

Linguistic University and Institute of Philology of Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. We further confirm that E.V. Dibrova is recommended to 

participate in the students' exchange program. 

 

The certificate is issued upon the request of Japanese Embassy in Ukraine. 

 

Director of the Institute                             (signature)     XXXXXX 

____________________ 

1 Name, patronymic and surname are spelt in Ukrainian in the following way: Євген 

Васильович Діброва. 

   

 

 

 

Б.      Up-to-date Problems of the History of Ukrainian Literature 

Specialisation: Slavic languages and literatures 

Delivered by: XXXXX, Ph. D. in Philology, lecturer 

 In the proposed course students focus on controversial issues of the History of 

Ukrainian literature. They analyze Russian-Ukrainian relations in the first half of the 
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19
th
 century when romanticism and realism were formed. The course also considers 

the features of individual style of classics of modern Ukrainian literature, poetics of 

its genres and correlation of ideological tradition and innovation. 

End-of-course assessment: exam. 

Education/ Training Code: Philology – 0305 

Type: humanitarian, professional and practical training. 

ECTS credits: 3 

Language of teaching: Ukrainian.   

 

В. Textual competence of a translator: problems of definition 

This article discusses the model of textual competence and its significance as a 

constituent of a translator's competence. It also defines the structure of textual 

competence relying on the analysis of eleven prevailing models of translator's 

competence. Hence textual competence involves contrastive textual knowledges, 

skills and an additional component – ability to choose and make use of external 

resources  in the process of translation. The research is carried out from the position 

of a text-oriented approach towards teaching translation.   

  Key words: textual competence, textual activity, translator's competence, text 

genres. 

3. Оцінка компоненту "Зовнішні ресурси" ТК у ППАМ 

Відмітьте позначкою кожне звернення до поданого в таблиці джерела 

інформації у процесі виконання тесту. 

 

№ Зовнішній ресурс Кількість звернень 

1. Двомовний словник 3 

2. Одномовний словник 4 

3. Аналогічний 

англійськомовний текст 

4 

4. Інтернет-транслятор 2 

5. Довідкова література 

(онлайн джерела) 

2 
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