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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Специфіка сучасної перекладацької діяльності, що відзначається збільшенням 

попиту на письмовий переклад з рідної мови на іноземну, зумовила 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). При цьому 

переважна більшість замовлень виконується носіями мови оригіналу (МО) без 

подальшого редагування носієм мови перекладу (МП). Потреба у ППІМ, за даними 

респондентів, поширюється на різножанрові тексти особистісного, ділового,  

наукового та технічного дискурсів.  

Необхідність підготовки компетентних фахівців, здатних задовольнити 

суспільні потреби в ППІМ, спричинила в останнє десятиліття переосмислення 

поглядів на його навчання. На сучасному етапі проблема формування 

компетентності в ППІМ залишається прерогативою зарубіжних досліджень, а також 

найбільш суперечливим і недослідженим аспектом як перекладознавства, так і 

лінгводидактики перекладу. Основна суперечність полягає в розбіжності між 

реальністю перекладацької професії, що засвідчує поширену практику ППІМ, та 

теорією перекладу, що концептуально не підтримує таку практику. 

Розбіжність між практикою та теорією перекладу вимагає  максимального 

наближення навчального процесу майбутніх філологів до реальних вимог 

професійної діяльності перекладача. Основним завданням у цьому контексті, згідно 

з проектом «Європейський магістр перекладу», є підготовка конкурентоздатного 

фахівця, що володіє компетентністю в письмовому перекладі (ПП) на рідну мову 

(РМ) та дві іноземні (ІМ), у тому числі текстотвірною компетентністю (ТК) як її 

складовою.  

Вагомість останньої випливає з розуміння ПП як евристичного  

текстотворення та власне мети навчання ПП – створення цілісного й зв’язного 

тексту перекладу (ТП) засобами МП. 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 лінгводидактики та теорії перекладу 

засвідчив відсутність спеціальних теоретичних досліджень із проблеми визначення 

змісту та шляхів формування ТК у ППІМ. Проте, опосередковано зазначена 

компетентність розглядалася в роботах, що зосереджувалися на окремих моделях 

фахової компетентності перекладача (ФКП) та проблемах навчання ППІМ. Ці 

дослідження взято за основу у процесі теоретичного обґрунтування методики 

формування ТК у письмовому перекладі на англійську мову (ППАМ). При 

розробленні зазначеної методики було застосовано також такі основні постулати 

когнітивної теорії перекладу: 1) переклад – евристичний процес об’єктивації 

засобами МП концептуальної структури тексту оригіналу (ТО); 2) процес розуміння 

ТО і створення ТП є багатоетапним і має човниковий характер; 3) створення ТП, як 

правило, відбувається  паралельно з розумінням ТО; 4) окремо взяті одиниці двох 
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мов практично ніколи не перебувають у відношеннях еквівалентності (Г. І. Богін, 

Г. Д. Воскобойніков, А. Г. Мінченков, R. Bell, D. Kiraly, К. F. Königs). 

Уперше переконливі аргументи щодо доцільності навчання ППІМ 

запропонував С. Кемпбелл (S. Campbell). У супутніх висновках до проведеного ним 

дослідження моделі компетентності у ППІМ автор указав на залежність рівня 

сформованості цієї компетентності від рівня сформованості умінь текстотворення, 

що спонукало нас продовжити науковий пошук у цьому напрямі. 

  У низці робіт, що з’явилися після праці зазначеного автора, висвітлюються 

окремі аспекти методики навчання ППІМ, а саме: цілі навчання, підходи до його 

організації (D. Gile, N. Pavlovic, C. R. Pérez, M. Snell-Hornby); особливості відбору 

текстів (D. Kelly, D. Stewart); визначення змісту та структури компетентності в 

ППІМ (D. Kiraly, R. Mackenzie); вимоги до викладача та роль підручника у процесі 

навчання (D. Kelly, D. Stewart). Поза увагою науковців, однак, залишаються 

проблеми створення ефективної моделі організації процесу навчання ППІМ, 

розроблення з цією метою підсиcтеми завдань та вправ, шляхи формування  

компетентності в ППІМ та її складових, у тому числі ТК.  

Прийняті нами положення наведених вище зарубіжних лінгводидактів 

перекладу були враховані у процесі розроблення методики формування ТК у 

письмовому перекладі на англійську мову (АМ). У вітчизняній методичній та 

перекладознавчій літературі, як показав здійснений нами теоретичний аналіз, не 

існує досліджень, які б порушували питання навчання ППАМ чи формування ТК у 

ППАМ. 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 дослідженнях розглядається методична система навчання перекладу як 

спеціальності (І. С. Алєксєєва, Є. В. Беседіна, Л. К. Латишев, О. В. Мартинюк, 

Л. М. Черноватий), висвітлюються підходи до визначення компонентів змісту 

навчання та формування ФКП чи окремих компетентностей (Н. М. Губіна, 

Я. Б. Ємельянова, Т. В. Попова, О. Р. Поршнєва, О. І. Чередниченко), дискутуються 

принципи створення моделі організації процесу навчання (Н. М. Гавріленко, 

Е. Ю. Новікова, С. Р. Хайрова). 

Увагу науковців привертають психологічні особливості перекладацької 

діяльності (Т. С. Сєрова), класифікація перекладацьких помилок та вироблення 

критеріїв оцінювання перекладу (В. Я. Желясков, С. С. Теньковський, А. Б. Шевнін), 

навчання та оцінювання усного перекладу (О. В. Алікіна, Т. В. Ганічева, 

О. Р. Світлична), навчання ПП (О. Є. Аксьонова, І. І. Данілова, С. В. Євтєєв, 

С. О. Королькова, Т. Є. Некряч, Т. Д. Пасічник), методика відбору текстів для 

навчання галузевого ПП (І. В. Зайкова), використання корпусів текстів у ПП 

(Є. П. Сосніна, М. Міхайлов).  

Отже, потреба в компетентних фахівцях, здатних здійснювати ППАМ, 

необхідність розвитку вмінь 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 визначають 

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 й 

експериментально перевірити методику формування у студентів магістратури 

спеціальності «Переклад» ТК у ППАМ.  

Мета дослідження обумовила необхідність вирішення таких завдань: 

1. На основі обґрунтування 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 жанрові особливості текстів академічного дискурсу та визначити 

принципи відбору навчального матеріалу для формування ТК у ППАМ. 

3. Обґрунтувати 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’єкт дослідження: процес навчання студентів магістратури спеціальності 

«Переклад», які вивчають АМ як першу іноземну, письмового перекладу з 

української мови на англійську.  

Предметом дослідження виступає методика формування у студентів-

перекладачів першого курсу магістратури ТК у ППАМ (на матеріалі різножанрових 

текстів академічного дискурсу).  

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, 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 та характеризується збільшенням частки вправ на стилістичне 

перефразування на середньому етапі навчання.  

Методи дослідження: теоретичні: критичний аналіз наукової літератури з 

теорії та лінгводидактики перекладу, психолінгвістики та теорії дискурсу для 

з'ясування лінгвістичних, психолінгвістичних і методичних передумов навчання 

ППАМ; узагальнення існуючого методичного досвіду навчання ПП та ППІМ; 

емпіричні: опитування викладачів перекладацьких дисциплін мовних ВНЗ для 

визначення проблем навчання ППАМ; спостереження за навчальним процесом, що 

фіксувалися авторкою дисертації протягом трьох років у процесі викладання курсу 

ПП для студентів різних спеціальностей; метод експертних оцінок; моделювання: 

розроблення моделі організації навчального процесу для формування ТК у ППАМ; 
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природний методичний експеримент – для встановлення ефективності 

запропонованої методики; статистичні – для перевірки вірогідності результатів 

експериментального навчання, їх кількісної та якісної характеристики.  

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Формування ТК у ППАМ як складової ФКП забезпечує глибше розуміння  

специфіки 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. 

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 у процесі навчання приділяти увагу розвитку умінь вивчаючого читання 

АМ, використанню студентами одномовних словників МП, а також аналогічних 

текстів як мовленнєвих опор. 

6.  Процедура оцінювання рівня сформованості ТК у ППАМ зорієнтована 

насамперед на оцінювання успішності вирішення студентами проблем створення ТП 

у процесі ППАМ і спирається на розроблені інструменти оцінювання кожної 

складової ТК у ППАМ.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вперше науково 

обґрунтовано й розроблено методику формування у магістрів-майбутніх 

перекладачів ТК у ППАМ. На основі узагальнення дискурсивних характеристик 

різножанрових текстів академічного дискурсу (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 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 
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(акт про впровадження № 044/754-26 від 29.04.2015), Кіровоградського державного 

педагогічного університету ім. Володимира Винниченка (акт про впровадження 

 № 68-н від 30.03.2015), Житомирського державного  університету імені Івана 

Франка (акт про впровадження № 315 від 16.06.2015) та в процес перепідготовки 

професійних перекладачів у Київському лінгвістичному центрі «Україна-Європа» 

(акт про впровадження № 012  від 02.04.2015). 

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.), 

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

ХХХІХ міжнародній філологічній конференції (Санкт-Петербург, 14-19 березня 

2010 р.), «Навчання загальновживаної та  ділової англійської мови у Східній Європі: 

для чого та як?» (Дніпропетровськ, 14-15 травня 2009 р.), «Мови у відкритому 

суспільстві» (Чернігів, 28-29 жовтня 2011 р.), «Актуальні проблеми 

перекладознавства та методики навчання перекладу» (Харків, 25-26 квітня 2013 р.), 

«Methodological Challenges for Contemporary Translator Educators» (Краків, 10-11 

жовтня 2013 р.). 

Публікації. Основні положення, висновки та наукові результати дослідження 

відображено у чотирнадцяти публікаціях автора, з яких: 1 праця апробаційного 

характеру; 7 статей (із них 6 – одноосібні), у тому числі 5 – у фахових виданнях 

України і 1 – в зарубіжному електронному науковому виданні; 6 матеріалів 

наукових конференцій.  

Особистий внесок здобувача у працях у співавторстві: аналіз навчальних 

планів та анотацій курсів з перекладу британських університетів [9]; проведення 

опитування викладачів перекладацьких дисциплін мовних ВНЗ України, аналіз 

робочих програм з письмового перекладу [10];  узагальнення зарубіжного наукового 

доробку з проблем навчання ППІМ [7].   

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, додатків 

та списку використаних джерел, що охоплює 305 найменувань, з них 172 

українською та російською мовами, 133 – англійською, німецькою та іспанською. 

Текст містить 23 таблиці та 2 рисунки.  Повний обсяг дисертації –  304 сторінки, 

основний текст викладено на 175 сторінках.     

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність вивчення наукової  

проблеми, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, розкрито 

новизну, практичну значущість, наведено відомості про апробацію й упровадження 

результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні засади формування текстотвірної 

компетентності у письмовому перекладі з української мови на англійську» – на 

основі теоретичного аналізу проблеми навчання ППІМ узагальнено погляди на  ТК 
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як складову фахової компетентності перекладача, визначено її зміст та структуру, 

викладено позицію щодо шляхів формування зазначеної компетентності на основі 

положень когнітивної теорії перекладу та дискурсивного підходу до навчання ПП, 

висвітлено психологічні та лінгвістичні передумови формування ТК у ППАМ.  

ТК у ППАМ розглядається як сукупність контрастивних знань про текст і 

правила текстотворення та умінь створювати різні типи тексту перекладу, 

максимально наближені до мовно-культурного формату мови перекладу. 

Формування  ТК у ППАМ відбувається за рахунок формування її складових, які 

було визначено як: 1) Контрастивні текстові знання; 2) Уміння / навички 

текстотворення у ППАМ; 3) Додатковий компонент (вибір і залучення зовнішніх 

ресурсів у процесі створення ТП). Структуру ТК встановлено на основі аналізу 

вітчизняних та зарубіжних освітньо-кваліфікаційних характеристик магістра з 

перекладу та найбільш поширених у лінгводидактиці перекладу моделей ФКП 

(В. Н. Коміссаров, S. Campbell, D. Kelly, A. Neubert, C. Nord, PACTE, A. Pym).  

До компоненту «Знання» входять: а) Декларативні знання: базові знання 

понять «дискурс» та «текст»; жанрів текстів та їхніх мовних і функціональних ознак 

у МО та МП; знання про специфіку текстотворення в контактуючих мовах 

перекладу; б) Процедурні: знання підходів до визначення стратегії перекладу 

певного типу тексту. Основними навичками виступають: конверсії тексту, 

перефразування та ймовірнісного прогнозування (рівень речення, абзацу, фрагменту 

навчального тексту). До основних умінь відносяться уміння: вивчаючого читання 

англійською мовою (АМ), виділяти основні релевантні для процесу перекладу 

дискурсивні характеристики ТО; віднаходити функціональні текстові маркери в 

текстах різних жанрів у МО і МП; розуміти, аналізувати й відтворювати в ТП 

макроструктуру / мікроструктуру ТО; порівнювати аналогічні тексти та створювати 

на їх основі глосарій; переписувати текст для іншої аудиторії, в іншому 

функціональному стилі (стилістичне перефразування на рівні тексту), оцінювати та 

редагувати ТП; редагувати ТО (у разі потреби). Останнє до недавнього часу 

категорично заперечувалося теорією перекладу, однак під тиском практики зазнало 

переосмислення.  

З огляду на те, що методика формування ТК у ППАМ вимагає врахування 

специфіки ППАМ як мисленнєво-мовленнєвої діяльності, були встановлені такі 

психолінгвістичні та когнітивні ознаки ППАМ: 1) наявність мовного та 

когнітивного дисонансу між сприйняттям тексту українською мовою (УМ) та його 

продукуванням АМ; 2) високий рівень творчості; 3) високий рівень текстової 

складності; 4) човниковий характер операцій при створенні ТП; 5) постійне 

співставлення концептуальної структури ТО і ТП; 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 (Г. І. Богін, Г. Д. Воскобойніков, А. Г. Мінченков, R. Bell, 

D. Kiraly, К. F. Königs). 

Виявлені характеристики дозволили визначити психологічні передумови 

формування ТК у ППАМ. З метою мінімізації когнітивного дисонансу ППАМ як 

мовленнєвої діяльності було запропоновано підхід «односторонності» до 

організації процесу його навчання, який полягає в тому, що: 1) реалізація  



 9 

розробленої підсистеми завдань та вправ відбувається в межах окремого модуля чи 

курсу; 2) мова викладання  збігається з МП; 3) теоретичні знання набуваються на 

матеріалі автентичних  посібників з перекладознавства та теорії дискурсу, 

написаних носіями МП.  

Окрім психологічних, були встановлені лінгвістичні передумови формування 

ТК у ППАМ на основі аналізу наукових праць з теорії перекладу та дискурсу, 

зокрема: І. С. Алєксєєвої, Н. Є. Бурмакіної, В. І. Карасіка, М. М. Мішанкіної, 

В. Є. Чернявської, І. Є. Шпенюка та ін.  У контексті міждисциплінарних зв’язків із 

курсом «Академічне письмо» було розглянуто доцільність формування у магістрів-

майбутніх перекладачів ТК у ППАМ на матеріалі адміністративного, педагогічного 

та наукового різновидів академічного дискурсу (АД). Аналіз текстів зазначених 

різновидів АД показав, що всім їм притаманна інституційність, проте відрізняються 

вони ступенем конвенційності (стандартизованості) композиційної структури та 

мовленнєвого оформлення. З’ясовані жанрові характеристики АД визначили процес 

навчання ППАМ, метою якого є формування ТК у ППАМ внаслідок засвоєння 

студентами алгоритму перекладацьких дій задля створення ТП певного різновиду 

АД, його жанру та рівня конвенційності.  

У другому розділі –  «Методика формування текстотвірної компетентності 

у письмовому перекладі з української мови на англійську» – розроблено 

методику формування ТК у ППАМ. З цією метою визначено принципи та критерії 

відбору  текстового матеріалу (ТМ), описано етапи формування ТК у ППАМ, 

представлено підсистему завдань / вправ, створену на основі відібраного ТМ, та 

описано модель організації навчального процесу, спрямованого на формування  ТК 

у ППАМ. 

 В основу відбору ТМ покладено встановлені дискурсивні характеристики 

зазначених вище різновидів АД та такі принципи: 1) професійної значущості текстів; 

2) автентичності ТО; 3) врахування типу інформації ТО; 4) відповідності текстовим 

та мовним параметрам; 5) стилістичної та жанрової різноманітності; 6) доступності; 

7) врахування умов навчання. До принципів організації ТМ, тобто впорядкованості 

ТМ, яка уможливлює його використання як навчального матеріалу в навчанні 

ППАМ, віднесено принципи: 1) лінгвістичного ускладнення ТМ; 2) поступового 

жанрового ускладнення; 3) поступового збільшення обсягу текстів; 4) навчальної 

доцільності текстів.  

Окрім жанрово-дискурсивної, відібраний ТМ вирізнявся навчально-

функціональною варіативністю. Так, для розвитку умінь вивчаючого читання мовою 

перекладу та аналітико-інтерпретаційних умінь використовувались аналогічні 

тексти АД (українськомовні та англійськомовні автентичні тексти (неперекладені 

зразки) ідентичного жанру, дискурсу, тематики); функціональним призначенням 

паралельних текстів (оригінал та його перекладений зразок) був розвиток чи 

вдосконалення вмінь критично оцінювати та редагувати ТП; автентичні 

українськомовні тексти АД були націлені на розвиток умінь критично оцінювати та 

редагувати (у разі потреби) ТО та розвиток / вдосконалення умінь перекладацького 

текстотворення у ППАМ.   

Дібрані тексти склали основу підсистеми завдань / вправ для формування ТК у 

ППАМ, створеної у відповідності з такими принципами:  1) врахування специфіки 
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виду перекладу; 2) врахування рівня мовленнєвої компетентності в МП; 

3) поступового ускладнення перекладацьких операцій; 4) інтегрованості; 

5) максимального наближення до реальних умов професійної діяльності 

перекладача. Реалізація підсистеми передбачає три етапи: початковий, середній та  

просунутий. Підсистема завдань / вправ є циклічною, а кожний етап пов’язується із 

комплексом завдань та вправ для розвитку чи вдосконалення вмінь відтворювати у 

ППАМ тексти певного жанру та різновиду АД. Якісно-кількісний склад комплексів 

завдань / вправ визначається дискурсивними характеристиками текстів АД, що є 

релевантними для відтворення в перекладі. 

Для початкового етапу розроблено чотири групи завдань / вправ на:  

 розвиток умінь визначати типологічні макроструктурні та мовностилістичні 

особливості аналогічних текстів;  

 вдосконалення навичок синонімічного перефразування в МО та МП; 

 розвиток умінь перекладати текст певного жанру на основі свідомого вибору 

перекладацької стратегії;  

 розвиток умінь критично оцінювати / редагувати ТП.  

 Cередній етап охоплював сім груп завдань / вправ на:  

 вдосконалення умінь визначати типологічні макроструктурні та мовно-

стилістичні особливості аналогічних текстів;  

 розвиток умінь визначати типологічні характеристики мікроструктури 

аналогічних текстів;  

 вдосконалення навичок / умінь синонімічного та стилістичного 

перефразування в МО та МП;  

 розвиток умінь прагматичної адаптації тексту; 

 вдосконалення умінь перекладати текст певного жанру на основі свідомого 

вибору перекладацької стратегії;  

 вдосконалення умінь критично оцінювати / редагувати ТП; 

 розвиток умінь критично оцінювати / редагувати (у разі потреби) ТО. 

До завдань / вправ просунутого етапу належали п’ять груп: 

 на вдосконалення умінь комплексного дискурсивного аналізу аналогічних 

текстів;  

 на вдосконалення мовленнєвих навичок та вмінь у МП;  

 на вдосконалення умінь прагматичної адаптації тексту;  

 на вдосконалення умінь перекладати текст певного жанру на основі 

свідомого вибору перекладацької стратегії;  

 на вдосконалення / розвиток умінь критично оцінювати та редагувати 

ТП / ТО.  

Нижче наведено приклади окремих вправ та завдань. 

Початковий етап. Мета: формування аналітико-інтерпретаційних та 

інформаційно-пошукових умінь, а також умінь перекладати максимально 

конвенційні тексти адміністративного дискурсу. У процесі виконання завдань / 

вправ студенти  набувають та поглиблюють знання про типи дискурсу,  жанри 

текстів, а також специфіку текстотворення  в УМ та АМ.   

Приклад 1. Мета: навчити використовувати аналогічні тексти як мовленнєві 

опори при перекладі на АМ. Інструкція: Be inventive at solving translator’s problems. 
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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 Вікторову Віктору Вікторовичу в тому, що він у 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. 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 

Приклад 2. Мета: вдосконалити навички синонімічного перефразування 

мовленнєвого оформлення ТП. Інструкція: Improvise by paraphrasing. Suggest 

several target language variants for every source text sentence. The first sentence has 

been done for you. 

Цим підтверджую, що Петро 

Петрович Даниленко (паспортні дані 

такі-то) працює в ТОВ «Ніка» з 01 травня 

2008 року й нині обіймає посаду 

менеджера з продажу торгівельного 

обладнання. 

1) With this we confirm that Petro 

Danylenko (passport 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 Danylenko (passport 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 

Даниленко П. П. становить 7 тисяч 

гривень. На час поїздки за кордон 

Даниленку П. П. надається оплачувана 

відпустка і зберігається посада. 

 

У разі виникнення питань 

звертайтеся у відділ кадрів (телефон 

044ХХХХ; електронна адреса: 

nika@ukr.net). 

 

Приклад 3. Мета: навчити критично оцінювати якість ТП, редагувати його та 

обґрунтовувати 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 target text more natural; 2) to 

mailto:nika@.ukr
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make the target text more stylistically appropriate; 3) to make the target text 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 школі № 2 м. Суми за 

спеціальністю: скрипка. 

 

Директор школи           [підпис] 

Завуч                              [підпис] 

[печатка]   

Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

Certificate  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 

mentioned school. Speciality – violin. 

 

Head of the school                    [signed] 

Deputy Director of Studies       [signed] 

[Seal] 

Метою середнього етапу формування ТК у ППАМ є розвиток умінь 

дискурсивного аналізу, прагматичної адаптації тексту та вдосконалення умінь 

перекладацького текстотворення у ППАМ на матеріалі текстів педагогічного / 

наукового дискурсу середньої конвенційності.  

Приклад 4. Мета: навчити аналізувати макро- та мікроструктури ТО та 

відтворювати їх у ТП. Інструкція: Be a text designer. The logical development of the 

texts 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.  

Доведено, що ООН вдалося досягти значного прогресу в гуманітарній сфері, а 

також визначено важливу роль гуманітарних заходів у досягненні миротворчих 

цілей.  

Проаналізовано сучасну концепцію гуманітарної діяльності ООН під час 

врегулювання конфліктів, а також визначено механізми її реалізації та показано їх 

еволюцію.  

Приклад 5. Мета: розвиток навичок ймовірнісного прогнозування та умінь 

перекладацького текстотворення. Інструкція: Enhance your genre anticipation. 

1) Reconstruct the text by filling in the lexical gaps; 2) Translate the text into English. 

Resort to editing the source text (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 
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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. 

Приклад 6. Мета: вдосконалення умінь стилістичного перефразування та 

прагматичної адаптації тексту. Be stylistically flexible. You have to write the text for an 

advertising campaign of the University. Rephrase the text «Фольклор в системі 

культури» in Ukrainian and make it more expressive to attract as many future learners as 

possible. Translate the rephrased text into English. 

Приклад 7. Мета: розвиток умінь критично оцінювати та редагувати (у разі 

потреби) ТО. 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.   

Дисципліна викладається 1 семестр, студенти складають залік.  

Шифр спеціальності: 0305, Філологія.   

Кредити ECTS – 2. 

Мова викладання – українська. 

Закінчення – 3-й навчальний рік (6-й семестр). 

Просунутий етап формування ТК у ППАМ (комплекс вправ на переклад 

мінімально конвенційних текстів педагогічного / наукового дискурсу). Мета: 

вдосконалення умінь перекладацького текстотворення у ППАМ; стимулювання 

критичного мислення студентів, творчого підходу до процесу перекладу на тлі знань 

та умінь, набутих у попередніх етапах формування ТК у ППАМ.  

На цьому етапі, згідно з циклічною структурою розроблених комплексів, 

групи завдань / вправ практично дублюють попередні етапи, однак, практично всі 

завдання є комплексними, тобто націленими на вдосконалення кількох умінь. При 

цьому переклад є обов’язковим компонентом завдань цього етапу. 

Приклад 8. Мета: вдосконалення умінь комплексного дискурсивного аналізу  

аналогічних текстів та перекладацького текстотворення. Інструкція: Look for textual 

typology in translation. Read comparable texts of dissertation abstracts. Spot their 
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common and divergent rhetorical and structural characteristics. Compare them with the 

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……. 

(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. 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….. 

 

 

(Повний обсяг текстів подано у Додатку 

Б дисертації) 

Приклад 9. Мета: вдосконалення умінь стилістичного перефразування та 

перекладацького текстотворення. Інструкція: Develop a sense of style. 1) Rephrase the 

text to make it stylistically appropriate; 2) Suggest your translation of the rephrased 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.   

Приклад 10. Мета: вдосконалення умінь перекладу текстів АД мінімальної 

конвенційності. Інструкція: 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 
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characteristics and translation particularities. Indicate basic strategies you are going to 

resort to while translating them. Translate the texts into English.  

(А)  Партнерство заради 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…  

  

   (В)   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… 

                      (Повний обсяг текстів подано у Додатку Б дисертації)                      

На кожному етапі виконувалися також самостійні завдання: 1) на розвиток / 

вдосконалення інформаційно-пошукових навичок та умінь вивчаючого читання АМ; 

2) на розвиток / вдосконалення умінь самостійно поповнювати контрастивні знання 

про текст та його жанрові характеристики; 3) на розвиток умінь самооцінки та 

рефлексії. Завдання / вправи кожного наступного етапу відзначалися поступовим 

нарощуванням складності ТМ та комплексності перекладацьких проблем. Нижче 

подано приклад завдання на самостійне виконання. 

Приклад 11. Мета: вдосконалювати інформаційно-пошукові навички та 

аналітико-інтерпретаційні уміння. Інструкція: Read extensively in the target language. 

1) Browse the Internet for comparable texts of abstracts in two languages. Bring the 

samples into the classroom, analyse them and exchange with the peers; 2) 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.   

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 синонімічне та стилістичне перефразування 

середнього етапу навчання.  

Організація навчального процесу за обома варіантами спиралася на 

запропонований авторкою підхід односторонності в навчанні ПП, спрямований на 
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зменшення когнітивного дисонансу ППАМ як мисленнєво-мовленнєвої діяльності. 

Два варіанти моделі процесу навчання реалізовано в контексті кредитно-модульної 

системи в межах дисципліни «Техніка перекладу» на І курсі магістратури, 

спеціальність «Переклад». Загальна кількість годин, відведених на формування ТК у 

ППАМ, склала 34 години аудиторних занять та 62 години самостійної роботи. В 

експериментальному навчанні взяли участь 33 студенти першого курсу магістратури 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  

спеціальність 8.030507 «Переклад». 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

формування текстотвірної компетентності у письмовому перекладі з 

української мови на англійську» – описано методичний експеримент, 

представлено інструментарій оцінювання рівня сформованості ТК у ППАМ і надано 

методичні рекомендації щодо її формування у майбутніх філологів. 

З метою вирішення проблеми контролю рівня сформованості ТК у ППАМ  

було розроблено три інструменти для оцінювання кожної складової ТК: 1) для 

оцінювання знань теорії перекладу та дискурсу / тексту; 2) для оцінювання вмінь 

текстотворення у ППАМ; 3) для оцінювання сформованості додаткового 

компонента ТК у ППАМ. Кожний інструмент містить певні групи критеріїв та 

параметри, а також аналітичні шкали, які було пілотовано у процесі оцінювання 

якості текстів перекладу, створених професійними перекладачами.  

Ефективність запропонованої методики формування ТК у ППАМ, а також 

істинність висунутої гіпотези було перевірено у ході базового, природного 

вертикально-горизонтального експерименту. Вертикальний характер експерименту 

уможливив перевірку ефективності розробленої методики, а горизонтальний 

полягав у порівнянні двох варіантів запропонованої моделі навчання (А і Б).  

Варійованою умовою експерименту був якісно-кількісний склад групи вправ на  

синонімічне та стилістичне перефразування середнього етапу навчання.   

Застосування розробленої методики під час експериментального навчання 

призвело до підвищення рівня сформованості ТК у ППАМ в обох групах. 

Результати середніх показників приросту за складовими ТК у ППАМ до та після 

експериментального навчання подані в табл. 1 (с. 15). 

Таблиця 1 

Приріст коефіцієнту навченості  експериментальних груп 

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 

0,50 

0,74 

0,78 

0,21 

0,28 

Навички та 

вміння 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

0,52 

0,51 

0,80 

0,84 

0,28 

0,33 

Додатковий 

компонент 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

0,52 

0,50 

0,83 

0,87 

0,31 

0,37 

Загальні 

показники 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

0,52 

0,50 

0,79 

0,83 

0,27 

0,33 
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Показники приросту визначалися за результатами виконання студентами 

завдань до- та післяекспериментальних зрізів, ідентичних за змістом. Середні 

значення показників післяекспериментального зрізу в ЕГ-2 (варіант методики Б) 

вищі, ніж аналогічні показники ЕГ-1 (варіант методики А). Проведене 

експериментальне навчання довело загальну ефективність двох варіантів моделі 

формування ТК у ППАМ: приріст в ЕГ-1 склав 0,27; в ЕГ-2 – 0,33. Загальну 

ефективність методики та перевагу її варіанту Б було підтверджено математично за 

допомогою кутового перетворення Фішера.  

Результати експерименту були враховані при формулюванні методичних 

рекомендацій щодо використання розробленої методики формування ТК у ППАМ. 

 

ВИСНОВКИ 

У висновках узагальнено основні теоретичні й практичні результати 

дисертаційної роботи, що підтверджують гіпотезу та положення, що виносяться на 

захист: 

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 навчання. Результати 

дослідження також доводять, що формування ТК у ППАМ забезпечує глибше 

розуміння  особливостей текстотворення в контактуючих мовах перекладу та сприяє 

вдосконаленню умінь відтворення в ППАМ змісту та дискурсивних характеристик 

текстів різних жанрів.  

2. У процесі вирішення окреслених у роботі завдань розкрито сутність 

поняття «текстотвірна компетентність» у ППАМ, визначено її зміст та структуру, 

що складається з трьох компонентів: «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, що розвиток умінь вивчаючого читання АМ, а також використання 

студентами одномовних словників МП та аналогічних текстів як мовленнєвих опор 

у процесі текстотворення підвищує автентичність створеного ТП. 

3. Встановлено когнітивні ознаки ППАМ як складної й евристичної 

мисленнєво-мовленнєвої діяльності, 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 підходу односторонності в організації 

навчання ППАМ, який полягав у тому, що: 1) реалізація  розробленої підсистеми 

завдань та вправ відбувалася в межах окремого модуля; 2) мова викладання  

збігалася з МП; 3) теоретичні знання набувалися на матеріалі автентичних 

посібників з перекладознавства та теорії дискурсу, написаних носіями МП. 
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4. Досліджено жанрово-дискурсивні особливості текстів академічного 

дискурсу, що вирізнялись максимальною, середньою та мінімальною 

конвенційністю (стандартизованістю). Встановлено, що зниження конвенційності 

ТО певного жанру зумовлює підвищення рівня труднощів, з якими перекладач 

стикається у процесі його перекладу на англійську мову. 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 перекладацьких операцій у процесі створення ТП певного 

жанру АД сприяє підвищенню рівня сформованості ТК у ППАМ. 

5. З метою розроблення підсистеми завдань / вправ для формування  ТК у 

ППАМ здійснено відбір текстового навчального матеріалу за принципами  

професійної значущості, автентичності, врахування типу інформації, відповідності 

текстовим та мовним параметрам, стилістичної та жанрової різноманітності, 

доступності, врахування умов навчання. Виявлена загальна ефективність 

розробленої методики формування ТК у ППАМ засвідчила продуктивність 

використання аналогічних, паралельних та українськомовних автентичних текстів у 

процесі навчання ППАМ.  

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, шістнадцять груп завдань / вправ, а також три 

блоки завдань на самостійне виконання. У ході експериментального навчання 

доведено, що збільшення на середньому етапі частки вправ на стилістичне 

перефразування впливає на рівень сформованості ТК у ППАМ та забезпечує значне 

удосконалення вмінь відтворювати дискурсивні характеристики ТО засобами АМ.  

7. У дисертаційному дослідженні вирішено визначене роботою завдання 

розробити методику оцінювання рівня сформованості ТК у ППАМ. З цією метою 

запропоновано інструментарій, що містить розроблені інструменти оцінювання 

кожної складової ТК у ППАМ. Інноваційність процедури оцінювання рівня 

сформованості зазначеної компетентності полягає в її зорієнтованості насамперед на 

оцінювання успішності студентів у розв’язанні проблем перекладацького 

текстотворення в ППАМ,  а не на врахування помилок у ТП.   

8. Ефективність розробленої методики формування ТК у ППАМ, а також 

істинність висунутих гіпотез перевірено в ході базового, природного вертикально-

горизонтального експерименту. 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 підвищенню рівня сформованості ТК у 

ППАМ. 
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9. Таким чином, 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 

визначену дисертаційною роботою мету – теоретично обґрунтувати, практично 

розробити й експериментально перевірити методику формування ТК у ППАМ у 

студентів магістратури спеціальності «Переклад» – досягнуто, а завдання вирішені.  

10. Проведене теоретично-експериментальне дослідження не вичерпує всіх 

аспектів досліджуваної в дисертації проблеми. Перспективи подальших наукових 

розвідок полягають у розробленні методики формування інших складових 

компетентності в ППАМ.  
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Дисертацію присвячено розв’язанню проблеми формування текстотвірної 

компетентності у письмовому перекладі з української мови на англійську. В 

дослідженні теоретично обґрунтовано й практично розроблено методику 

формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому 

перекладі з української мови на англійську з позицій когнітивної теорії перекладу та 

дискурсивного підходу до навчання письмового перекладу. 

 У дисертаційній роботі розкрито сутність поняття «текстотвірна 

компетентність у письмовому перекладі», визначено її структуру, виявлено 

психологічні та лінгвістичні передумови формування зазначеної компетентності. На 

основі аналізу встановлених передумов запропоновано підхід односторонності до 

навчання письмового перекладу. 

Розроблено підсистему завдань та вправ для формування текстотвірної 

компетентності у письмовому перекладі на англійську мову та експериментально 

доведено її ефективність. Запропоновано інструментарій для оцінювання рівня 

сформованості зазначеної компетентності. 

Ключові слова: текстотвірна компетентність, письмовий переклад на 

англійську мову, підхід односторонності в навчанні письмового перекладу, 

підсистема завдань та вправ, інструменти оцінювання сформованості текстотвірної 

компетентності.  
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Кавицкая Т. И. Формирование текстообразующей компетентности 

будущих филологов в письменном переводе с украинского языка на 

английский. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

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

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

В исследовании теоретически обоснована и практически разработана 

методика формирования текстообразующей компетентности (ТК) будущих 

филологов в письменном переводе с украинского языка (УЯ) на английский (АЯ), 

исходя из позиций дискурсного подхода к обучению письменного перевода, а также 

когнитивной теории перевода. В частности, при разработке методики формирования 

ТК в письменном переводе на английский язык (ППАЯ) были учтены такие 

основные положения упомянутой выше теории: 1) перевод – эвристический процесс 

объективации средствами языка перевода (ЯП) концептуальной структуры текста 

оригинала (ТО); 2) процесс понимания ТО и создание текста перевода (ТП) является 

многоэтапным и имеет челночный характер; 3) создание ТП, как правило, 

происходит параллельно с пониманием ТО; 4) отдельно взятые единицы двух 

языков практически никогда не находятся в отношениях эквивалентности. 

В диссертационной работе раскрыта сущность понятия «текстообразующая 

компетентность в письменном переводе», под которой понимается совокупность 

контрастивных знаний о тексте и правилах текстообразования, а также умений 

создавать различные типы текстов перевода, максимально приближенные к 

лингвокультурному формату языка перевода. Описана структура ТК в ППАЯ, 



 22 

состоящая из трех компонентов: «Контрастивные текстовые знания», «Умения и 

навыки текстообразования», «Дополнительный компонент» (умение выбрать и 

привлечь внешние ресурсы в процессе переводческого текстообразования).  

 Компонентный состав ТК в ППАЯ определен в результате анализа 

отечественных и зарубежных образовательно-квалификационных характеристик 

магистра перевода, наиболее распространенных в лингводидактике перевода 

моделей переводческой компетентности, а также зарубежных теоретических и 

психолингвистических исследований процесса письменного перевода. 

Выявлены психологические и лингвистические предпосылки формирования 

ТК в ППАЯ. Проанализированы и обобщены когнитивные признаки ППАЯ как 

сложной и эвристической мыслительно-речевой деятельности, которая, среди 

прочего, характеризуется когнитивным диссонансом между восприятием текста на 

УЯ и его порождением на АЯ. В результате анализа выявленных когнитивных 

признаков ППАЯ и предпосылок формирования ТК в ППАЯ предложен подход 

односторонности к организации процесса обучения письменному переводу, который 

заключается в том, что: 1) разработанная подсистема заданий и упражнений 

реализуется в рамках отдельного модуля или курса; 2) язык преподавания совпадает 

с языком перевода; 3) приобретение теоретических знаний происходит на материале 

аутентичных пособий по переводоведению и теории дискурса. Цель подхода: 

минимизация когнитивного диссонанса в процессе переводческого 

текстообразования. 

Описаны принципы и критерии отбора текстового материала, на основе 

которого была разработана подсистема заданий и упражнений для формирования 

ТК в ППАЯ. Реализация созданной подсистемы предусматривает три этапа: 

начальный, средний и продвинутый. На каждом этапе выполняется комплекс 

заданий / упражнений на перевод текстов академического дискурса определенного 

типа. 

 В целом, подсистема состоит из трех комплексов и шестнадцати групп 

заданий / упражнений. На каждом этапе также выполняются три группы 

самостоятельных заданий. Задания и упражнения каждого последующего этапа 

отличаются постепенным усложнением текстового материала и большей степенью 

комплексности переводческих заданий.  

Разработан инструментарий оценивания уровня сформированности 

исследуемой компетентности. Указанный инструментарий состоит из трех 

инструментов: для оценивания текстовых знаний, для оценивания умений 

переводческого текстообразования и для оценивания дополнительного компонента 

текстообразующей компетентности. Критериальной основой оценивания являются 

аналитические шкалы, которые прошли пилотирование в процессе оценки качества 

текстов перевода, созданных профессиональными переводчиками.   

Результаты экспериментального исследования подтвердили эффективность 

предложенной методики. Сформулированы методические рекомендации по 

использованию разработанной методики формирования текстообразующей 

компетентности в письменном переводе с украинского языка на английский. 

Ключевые слова: текстообразующая компетентность, письменный перевод 

на английский язык, подход односторонности в обучении письменного перевода, 
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подсистема заданий и упражнений, инструменты оценивания сформированности 

текстообразующей компетентности. 

 

ABSTRACT 

T. I. Kavytska. Developing textual competence of Philology majors in 

translation from Ukrainian into English. – Manuscript. 

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

Specialisation: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic Languages). –

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2015.      

The thesis focuses on developing textual competence in translation from Ukrainian 

into English from the standpoint of cognitive theory of translation and discursive approach 

to teaching translation. With theoretical grounds provided, the study offers methodology 

for shaping textual competence of Philology majors in translation from Ukrainian into 

English. 

Giving a detailed insight into textual competence in translation, the research defines 

its components and reveals psychological\cognitive and linguistic prerequisites for its 

acquisition. A thorough analysis of the prerequisites has led to the assumption that a 

mono-directional approach towards teaching translation, suggested by the researcher, is 

likely to be more appropriate and effective. 

The study is set up as an experimental training, with a system of exercises \ tasks 

designed and instruments to measure textual competence acquisition created. The research 

data have proved the effectiveness of the suggested methodology. 

Keywords: textual competence, translation into English, mono-directional approach 

towards teaching translation, system of exercises and tasks, instruments to measure textual 

competence acquisition. 

 

 
 

 


