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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Сучасна освіта стоїть перед викликами нового суспільства, що вже увійшло 
в процес, який на 47-му всесвітньому економічному форумі в Давосі 

схарактеризовано як «Четверта промислова революція (Industry 4.0)», що є 

продовженням третьої цифрової революції і сутність якої полягає в злитті 
технологій, у розмиванні кордонів між фізичною, цифровою і біологічними 

сферами, у розвитку штучного інтелекту і віртуальної економіки. 
Міждисциплінарність є основною характеристикою сучасних науково-технічних 

досліджень. Не менш важливим є зростаючий в геометричній прогресії обсяг 
наукової та технічної інформації, що зумовлює підвищення ролі науково-

технічного перекладу. Оскільки ключову роль у цьому процесі відіграє перекладач, 
особливої актуальності набуває навчання перекладу. Останнім часом науково-

технічний переклад упевнено виходить на перше місце, особливо у вузьких галузях 

науки та техніки, про що свідчать і результати анкетування перекладачів, 
проведеного автором. 80% опитуваних фахівців зазначають, що у сучасному 

контексті найбільш затребуваним є саме усний двосторонній галузевий переклад. 
При цьому злиття технологій і розмивання кордонів між різними галузями в 

сучасних дослідженнях зумовлює необхідність формування у майбутніх 
перекладачів здатності відтворення в перекладі міжгалузевої термінології. 

Варто зазначити, що в Україні майже відсутні програми підготовки 

перекладачів за спеціалізованими напрямками, які б передбачали окремі курси 
спеціалізації в певних галузях науки. Крім того, оскільки у сучасному 

європейському контексті особливого значення набуває дистанційна форма 
здобуття освіти, що допомагає зробити освітній процес більш гнучким, надаючи 

ширші можливості для професійного росту майбутніх перекладачів, актуальною 
проблемою є змішане навчання перекладу взагалі і усного двостороннього 

перекладу (УДП), зокрема. Оскільки метою навчання усіх видів перекладу є 

формування перекладацької компетентності, у межах дослідження проаналізовано 
низку робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників і дослідницьких груп 

(І. С. Алексєєвої, Р. Белла, В. Вілсса, Е. Коена, В. Н. Комісарова, Д. К. Латишева, 
Р. К. Міньяр-Белоручева, А. Нойберта, Г. Хансена, Л. М. Черноватого, 

дослідницької групи PACTE тощо), присвячених проблемі визначення 
перекладацької компетентності. Усі дослідники визнають, що перекладацька 

компетентність є багатокомпонентною. Існують різні точки зору щодо 
компонентного складу перекладацької компетентності, проте, загальновизнаним є 

такий її компонент як лексична компетентність, важливою складовою якої є 

термінологічна компетентність (ТК). 
Аналіз зарубіжних та вітчизняних праць з лінгводидактики та теорії усного 

перекладу засвідчив, що кількість спеціальних теоретичних досліджень із 
проблеми визначення змісту та шляхів формування ТК в УДП є недостатньою. У 

закордонній методичній та перекладознавчій літературі (А. Алсіна, Р. Камачо, 
С. М. Мартінез, А. Нойберт, П. Фабер), в якій розглядається проблема формування 

термінологічної компетентності у перекладі, поза увагою науковців залишається 

проблема дистанційного формування термінологічної компетентності в усному 
двосторонньому перекладі. Вітчизняні науковці розглядають теоретичні засади 
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формування термінологічної компетентності (М. В. Гуць, І. П. Дроздова, 

Г. С. Онуфрієнко), її зміст (Л. В. Вікторова, Л. В. Барановська, В. Л. Іващенко), 
формування термінологічної компетентності у навчанні іноземних мов та 

перекладу (В. І. Карабан, Т. Р. Кияк, К. Я. Кусько), шляхи формування 

термінологічної компетентності у майбутніх фахівців різних галузей наук 
(Т. С. Борщевська, І. В. Власюк), разом з тим, проблема формування 

термінологічної компетентності в УДП не була предметом спеціального 
дослідження. 

Аналіз провідних стандартів якості перекладацьких послуг (ASTM F2089, 
ISO/DIS 18841(en)) та навчальних планів і робочих програм навчальної дисципліни 

«Усний двосторонній переклад» низки ЗВО засвідчив, що існують певні протиріччя 
між професійними вимогами до перекладачів та умовами їх підготовки, серед яких 

виокремимо недостатню увагу в навчально-методичній документації випускових 

кафедр до 1) формування у студентів професійно-орієнтованої лексичної 
компетентності, що потребує знання базової термінології основних підмов сучасної 

науки і техніки; 2) розвитку психофізіологічних механізмів задіяних в процесі 
УДП. 

Причину зазначених протиріч вбачаємо в обмеженій кількості аудиторних 
занять в курсі УДП, а шлях до їх розв’язання – у розробці дистанційного курсу для 

самостійної позааудиторної роботи майбутніх перекладачів в якості компенсатора 

браку аудиторного часу в процесі формування ТК в УДП. 
Сучасні дослідження у методиці навчання перекладу в Україні та за кордоном 

дали змогу виділити вагомі праці, аналіз яких дав змогу сформулювати теоретичні 
положення дисертації. У зазначених дослідженнях розглядаються питання 

впровадження компетентнісного (Н. М. Бібік, В. Ю. Биков, Я. О. Логвінова, 
О. І. Локшина, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко, О. І. Пометун) та 

міждисциплінарного (А. М. Колот, С. Л. Скот) підходів до навчання перекладу, 

психологічні особливості перекладацької діяльності та білінгвальне перемикання 
коду (Е. Белосток, С. Вільямс, Д. У. Грін, Р. К. Мін’яр-Белоручев, М. Шенвуд-

Сміт), навчання та оцінювання усного перекладу (А. М. Володько, Т. В. Ганічева, 
О. Є. Мартиненко, О. Р. Світлична). 

Отже, важливість проблеми та недостатня розробка питання формування ТК 
в УДП обумовлюють вибір теми дисертаційного дослідження. 

Актуальність дослідження зумовлена міждисциплінарністю сучасної науки 
та техніки, що є передумовою зростання ваги міжгалузевої термінології в 

міжмовній медіації; набуттям особливої важливості організації самостійної роботи 

студентів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; 
недостатньою розробленістю науково-теоретичних та методичних засад 

формування термінологічної компетентності в УДП. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Дисертаційне 

дослідження виконане в межах науково-дослідної теми «Дослідження ефективних 
шляхів навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування та перекладу 

в аспекті євроінтеграції» (№ ДР 0115U002007), що виконується відповідно до 

плану наукової роботи кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови 
факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського. Тему дисертаційної роботи 
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«Навчання майбутніх перекладачів усного двостороннього перекладу (англійська 

та українська мови) міжгалузевої термінології на базі дистанційного курсу» 
затверджено Вченою радою Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (протокол № 7 від 29 

лютого 2016 року), та перезатверджено з формулюванням теми у новій редакції: 
«Методика дистанційного формування у майбутніх перекладачів термінологічної 

компетентності в усному двосторонньому перекладі (англійська та українська 
мови)» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.49 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 37-1 від 
18 березня 2019 року). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 
апробації методики дистанційного формування у майбутніх перекладачів 

термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі (англійська та 

українська мови). 
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

 розглянути компетентнісний та міждисциплінарний підходи у навчанні усного 

перекладу у закордонній та вітчизняній методиці навчання; 

 проаналізувати вимоги до перекладача на сучасному ринку перекладу та 

виокремити протиріччя між професійними вимогами до перекладачів та 

існуючими умовами їх підготовки; 

 визначити цілі та зміст формування термінологічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі; 

 розглянути психофізіологічні та психолінгвістичні характеристики усного 

двостороннього перекладу; 

 проаналізувати принципи інтегрування дистанційного курсу у процес навчання 

усного двостороннього перекладу в межах самостійної роботи студентів та 

визначити критерії відбору матеріалів для формування термінологічної 
компетентності в усному двосторонньому перекладі; 

 розробити підсистему вправ для формування термінологічної компетентності в 

усному двосторонньому перекладі та відповідну модель організації навчального 
процесу; 

 експериментально перевірити ефективність розробленої методики, створити 

методичні рекомендації щодо організації процесу формування термінологічної 
компетентності в усному двосторонньому перекладі. 

Об’єктом дослідження є процес формування термінологічної 
компетентності в усному двосторонньому перекладі студентів спеціальності 

035 «Філологія» освітнього рівня «Бакалавр». 

Предметом дослідження є методика дистанційного формування 
термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що підвищення ефективності 
формування у майбутніх перекладачів термінологічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі можливе за умов: інтеграції традиційного та 
дистанційного формування означеної компетентності; дотримання послідовності у 

формуванні елементів термінологічної компетентності в усному двосторонньому 
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перекладі з урахуванням особливостей навчання міжмовної медіації в аспекті 

компетентністного та міждисциплінарного підходів; виконання підсистеми вправ 
із застосуванням варіанта А авторської методики, яка передбачає жорстке 

обмеження у часі, що імітує реальну ситуацію перекладу. 

Методи дослідження, що дали змогу виконати поставлені завдання, 
охоплювали: 1) критичний аналіз наукових джерел з досліджуваної проблеми; 

2) аналіз чинних програм і нормативних документів щодо навчання усного 
перекладу; 3) наукове спостереження за процесом навчання усного двостороннього 

перекладу; 4) моделювання організації навчального процесу в умовах змішаного 
навчання; 5) анкетування перекладачів з метою дослідити сучасний стан питання 

формування термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі; 
6) тестування студентів з метою виявлення рівня сформованості термінологічної 

компетентності в усному двосторонньому перекладі; 7) організація та проведення 

експерименту з метою перевірки ефективності розробленої методики; 8) 
опрацювання отриманих даних експерименту за допомогою методів математичної 

статистики. 
Для навчання студентів було дібрано та укладено глосарій міжгалузевих та 

вузькогалузевих термінів у сферах екології, енергетики, математики, фізики, хімії 
в обсязі 1500 одиниць. 

На захист виносяться такі наукові положення: 

Ефективне дистанційне формування термінологічної компетентності в 
усному двосторонньому перекладі можливе за умови реалізації компетентнісного 

та міждисциплінарного підходів у навчанні майбутніх фахівців з усного 
двостороннього перекладу. 

Інтегрування у процес навчання усного двостороннього перекладу 
дистанційного курсу для формування термінологічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі на основі платформи Moodle дає змогу створити 

психофізіологічний тренажер для формування специфічної для цього виду 
перекладу навички перемикання мовних кодів, включення та активізації 

психофізіологічних механізмів, зокрема механізмів пам’яті, уваги та швидкості 
реакції, що сприяє підвищенню стресостійкості у майбутніх перекладачів. 

Дотримання принципів інтегрування дистанційного курсу в процес 
формування термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі 

забезпечує керування самостійною навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх 
перекладачів у позааудиторних умовах, самоконтроль і опосередкований контроль 

викладачем процесу і результату оволодіння відповідними знаннями та навичками. 

Ефективність методики формування термінологічної компетентності в 
усному двосторонньому перекладі зумовлена фактором обмеження у часі при 

виконанні спеціально розробленої підсистеми вправ, та дотриманням 
запропонованої етапності у їх виконанні. 

Успішне формування термінологічної компетентності в усному 
двосторонньому перекладі можливе за умови включення та активізації 

психофізіологічних механізмів, формування знань міжгалузевих полісемантів та 

вузькогалузевих термінів, формування специфічних лексико-термінологічних 
навичок та навички перемикання мовних кодів. 
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Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше теоретично 

обґрунтовано методику дистанційного формування у майбутніх перекладачів 
термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі, яка 

ґрунтується на засадах компетентнісного та міждисциплінарного підходів: 

доведено доцільність застосування дистанційного курсу для формування навички 
перемикання та розвитку психофізіологічних механізмів у процесі формування 

термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі; встановлено 
основні принципи інтегрування дистанційного курсу в процес навчання УДП; 

обґрунтовано та експериментально перевірено розроблену автором підсистему 
вправ для формування термінологічної компетентності в УДП; конкретизовано 

теоретичні засади змішаного навчання міжгалузевої термінології в межах курсу 
усного двостороннього перекладу; уточнено цілі та зміст формування 

термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі, а також 

поняття «термінологічна компетентність», «міжгалузева термінологія» та 
«міжгалузеві полісеманти» в контексті усного двостороннього перекладу; 

подальшого розвитку набули теоретичні засади та практична реалізація змішаної 
форми навчання УДП. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 
укладанні методичних рекомендацій для ефективної організації у формуванні 

термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі; створенні 

дистанційного курсу для формування у майбутніх перекладачів термінологічної 
компетентності в усному двосторонньому перекладі; укладанні двомовного 

словника міжгалузевої термінології для навчання галузевого усного 
двостороннього перекладу. Результати дослідження можуть використовуватися під 

час навчання студентів методики перекладу. 
Методику формування термінологічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі впроваджено у навчальний процес Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова 

упродовж 2016–2017 та 2017–2018 навчальних років, Навчально-методичного 
центру післядипломної освіти Аеролінгва упродовж 2016–2017 навчального року, 

Центру електронного навчання Науково-виробничого товариства «Інфотех» 
упродовж 2016–2017 та 2017–2018 навчальних років, та Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича упродовж 2016–2017 
навчального року. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на науково-практичних 

та науково-методичних міжнародних конференціях. Основні положення та 
результати роботи представлено на XLVI Міжнародній науково-практичній 

конференції «In the beginning there was the Word: history and actual problems of 
philology and linguistics» (Лондон, 2013), X Міжнародній науково-практичній 

конференції «Strategiczne Pytania Swiatowej Nauki» (Чехія, 2014), XI Міжнародній 
науково-практичній конференції «Перспективные научные исследования» 

(Болгарія, 2015), ІV Міжнародній науковопрактичній конференції НТУУ «КПІ» 

«Формула компетентності сучасного перекладача» (Київ, 2015), ІI Міжнародній 
науковопрактичній конференції НТУУ «КПІ» «Лінгвокультурний, когнітивно-



6 

дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (Київ, 2015), 

III Міжнародній науковопрактичній конференції НТУУ «КПІ» «Сучасна освіта: 
методологія, теорія, практика» (Київ, 2015), ХІ Міжнародній науковопрактичній 

конференції НТУУ «КПІ» «Сучасні тенденції викладання іноземної мови 

професійного спрямування у вищій школі» (Київ, 2015). 
Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

опубліковано в 6 статтях, із них 5 – у фахових виданнях України, одна – у 
міжнародному виданні, дві – у виданнях, які входять до науко-метричної бази Index 

Copernicus, та у 16 тезах доповідей. 
Особистий внесок дисертанта. Дисертація носить самостійний характер. 

Теоретичні положення, практичні розробки, матеріали експериментального 
дослідження і висновки, наведені у дисертації, здобуті особисто автором 

дослідження. 

Структура та обсяг дисертації зумовлюються цілями й завданнями 
дослідження. Робота складається із анотації, вступу, трьох розділів, висновків, 

переліку використаних джерел загальною кількістю 260 найменування (із них 
92 англійською, іспанською, німецькою та французькою мовами), 12-ти додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 233 сторінки. Кількість таблиць – 10, рисунків – 61. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність наукової проблеми, що досліджується у 

дисертаційному дослідженні, окреслено мету і завдання дослідження, об’єкт, 

предмет, методи дослідження; розкрито новизну й практичну цінність роботи, 
викладено основні наукові положення, запропоновані до захисту, наведено 

відомості про апробацію та впровадження результатів дослідження. 
У першому розділі – «Теоретичні засади дистанційного формування у 

майбутніх перекладачів термінологічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі» – проаналізовано сучасний стан навчання усного 
перекладу у закладах вищої освіти в аспекті компетентнісного та 

міждисциплінарного підходів до навчання усного двостороннього перекладу, 
визначено елементи перекладацької компетентності, розглянуто поняття та 

складові фахової компетентності перекладача, досліджено передумови, цілі та 
зміст навчання міжгалузевої термінології в усному двосторонньому перекладі, а 

також визначено поняття ТК в УДП. 
Методику дистанційного формування термінологічної компетентності в 

усному двосторонньому перекладі доцільно базувати на компетентнісному та 

міждисциплінарному підходах. Компетентнісний підхід дає змогу змістити 
акценти з процесу навчання на результати, якими власне є компетентності, 

перенести акцент з накопичення знань та навичок на розвиток умінь працювати у 
ситуаціях професійної діяльності, та орієнтуватись на учня як ключову фігуру 

освітнього процесу. У контексті дисертації міждисциплінарність визначена у двох 
аспектах: міждисциплінарність як інструмент об’єднання наук, що призводить до 

виникнення міжгалузевої термінології, та міждисциплінарність в аспекті перекладу 

спілкування фахівців різних галузей наук, що підкреслює важливість міжгалузевої 
термінології у формуванні ТК в УДП. У процесі дистанційного формування ТК в 
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УДП застосовано метод мікронавчання, яке дає змогу ділити курс на навчальні 

сесії, що підвищує ефективність навчання. 
Аналіз чинних навчальних програм та провідних стандартів якості 

перекладацьких послуг, дозволив дійти висновку, що сучасний стан навчання 

усного двостороннього перекладу характеризується протиріччям між потребами 
суспільства щодо якості перекладу та забезпеченням навчально-виховного 

процесу, що не дає змогу повною мірою формувати компетентності, важливі для 
усного двостороннього перекладу, зокрема у самостійній роботі студентів. Про це 

свідчить відсутність загального державного стандарту зі спеціальності «Переклад» 
та недостатня кількість аудиторних годин в межах курсу усного перекладу. 

Порівняння психограми перекладача і схематичного психологічного 
портрету спеціальності дозволило виявити індивідуально-типологічні властивості 

особистості та особливості пізнавальних процесів, які є вихідними для розроблення 

методики дистанційного формування ТК в УДП. 
З метою уточнення цілей та змісту навчання міжгалузевої термінології у 

курсі усного двостороннього перекладу досліджено зміст кредитних модулів з 
практики перекладу низки провідних університетів України, порівняно їх мету та 

завдання. 
ТК в УДП розглядається як здатність перекладача до розуміння значення 

міжгалузевого терміна та його правильного вживання згідно із контекстом 

спілкування на основі сформованих знань міжгалузевих полісемантів та 
вузькогалузевих термінів, лексико-термінологічної навички та навички 

перемикання. Лексико-термінологічна навичка (ЛТН) визначається як розширення 
і побудова термінологічного репертуару згідно обраних галузей наук. 

Формування ТК в УДП, що розглядаються в світлі предметного та 
процесуального аспектів, відбувається за рахунок формування її складових. До 

предметного компоненту відносяться а) професійно-орієнтована сфера 

спілкування, б) психологічні ситуації УДП, та в) лексичний мовний матеріал 
(міжгалузева та вузькогалузева термінологія). До процесуального компоненту 

відносяться а) знання міжгалузевих полісемантів та вузькогалузевих термінів, а 
також понять, процесів, явищ, які вони позначають у різних галузях науки; 

б) психофізіологічні механізми (швидкість реакції, увага, об’єм пам’яті, механізм 
аудіювання); в) лексико-термінологічна навичка диференціації термінів відповідно 

до галузі науки; г) ЛТН в УДП на рівні слова, словосполучення та надфразової 
єдності відповідно до зазначених галузей знань; д) навичка перемикання мовного 

коду в УДП на рівні слова та словосполучення; та е) ЛТН в УДП на рівні 

надфразової єдності та на рівні тексту. 
Проведений комплексний аналіз психолінгвістичних особливостей навчання 

усного перекладу, аналіз психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності 
перекладача, та аналіз досліджень білінгвального перемикання мовного коду 

дозволяє стверджувати, що специфіка ведення усного двостороннього перекладу 
вимагає розвитку психофізіологічних механізмів пам’яті, уваги, швидкості реакції 

та аудіювання, а також формування навички перемикання мовних кодів у 

майбутніх перекладачів як необхідних компонентів методики навчання усного 
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двостороннього перекладу, що повинно враховуватись під час розробки підсистеми 

вправ для формування ТК в УДП. 
У другому розділі – «Методика дистанційного формування 

термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі» – 

висвітлено основні питання технології розробки дистанційний курсів та принципи 
інтегрування дистанційного курсу для формування ТК в УДП у самостійну роботу 

студентів, розглянуто питання професійного відбору майбутніх перекладачів, 
визначено критерії відбору термінологічного матеріалу, представлено підсистему 

вправ, створену на основі відібраного матеріалу, та описано модель організації 
навчального процесу для формування ТК в УДП для студентів завершального 

етапу бакалаврату спеціальності 035 «Філологія». 
Означений дистанційний курс розроблено на платформі Moodle (версії 

Moodle 3.1/Moodle 3.2), як найбільш поширеній платформі на базі вільного 

програмного забезпечення. У процесі дослідження виокремлені наступні принципи 
інтегрування дистанційного курсу для формування ТК в УДП у процес навчання: 

1) урахування мети, завдань та часових параметрів навчальної дисципліни; 
2) гнучкість та адаптивність; 3) самонавчання; 4) незалежне оцінювання 

результатів навчання; 5) орієнтація на спеціалізовані програмні засоби навчання; 6) 
орієнтація на новітні технології навчання. Обґрунтовано, що для забезпечення 

належної якості навчання недостатньо лише контролю, оскільки не забезпечується 

зворотній вплив на процес навчання. Визначено, що на основі даних контролю 
необхідно здійснювати адаптацію процесу навчання, тобто приймати рішення 

щодо можливих змін у процесі навчання шляхом коригування часових параметрів, 
критеріїв оцінки, формулювання завдань, проте, для забезпечення належної якості 

процесу формування ТК в УДП необхідно здійснювати відповідне керування цим 
процесом. Керування охоплює процес планування, організації, мотивації й 

контролю. 

У розділі розглянуто питання професійного відбору майбутніх перекладачів. 
Визначено, що оскільки усний двосторонній переклад передбачає медіацію у 

різних контекстах і умовах, обмеження в часі може відігравати роль основного 
стресового фактору у перекладацькій професії і значно впливати на процес 

перекладу та на ефективність роботи перекладача, що потребує додаткового 
розвитку психофізіологічних механізмів пам’яті, уваги, реакції та аудіювання у 

майбутніх перекладачів. З цією метою у розроблену методику адаптовано 
опитувальник Спілберга-Ханіна, результати якого дозволили зробити висновок, що 

жорстке обмеження у часі створює некомфортну психологічну ситуацію із 

елементами стресу в процесі навчання, однак, у підсумку приводить до значного 
підвищення стресостійкості, що є одним із ключових чинників ефективності усного 

двостороннього перекладу. 
Визначальною специфікою науково-технічного перекладу є 

міждисциплінарні запозичення. У процесі відбору навчального матеріалу 
визначено, що функціонування термінів у термінологічному полі має центричну 

модель, у якій вузькоспеціальні терміни розташовані у безпосередній близькості до 

центру, посередині знаходяться міжгалузеві терміни, а загальнонаукові – на 
периферії. Характерною рисою міжгалузевих термінів є їх багатозначність. 
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Оскільки багатозначність термінів в значній мірі ускладнює проблему визначення 

меж термінологічного поля, введення поняття міжгалузевого полісемантичного 
терміну, або міжгалузевого полісеманту, тобто багатозначного терміну, значення 

якого відноситься до різних сфер знань, об’єднаних наявністю прямого або 

опосередкованого зв’язку між значеннями, дозволяє відносити такі терміни відразу 
до кількох термінологічних систем. Основними критеріями відбору навчального 

термінологічного матеріалу визначено семантичну цінність, сполучуваність, 
тематичну приналежність та частотність. Таким чином було обрано найбільш 

поширені термінологічні групи у сфері енергетики, екології, математики, фізики та 
хімії, у межах яких відбирались терміни та терміносполучення. Центром 

розробленої системи стало термінологічне поле енергетики з вузькогалузевими 
термінами, що перетиналось з терміносистемами екології, математики, фізики та 

хімії. 

У процесі дослідження створено алгоритм відбору матеріалу, за яким на 
першому етапі визначався показник частотності, на другому проводився аналіз 

термінів та терміносполучень по п’яти відібраних групах термінологічних полів, на 
третьому етапі проводилась перевірка термінів з використанням науково-технічних 

словників та довідкової літератури, на наступному етапі проводилась перевірка 
термінів та термінологічних одиниць міжгалузевої термінології в українських та 

міжнародних галузевих нормативних документах, а також у глосаріях у сферах 

енергетики, хімії, фізики, екології та математики, далі термін заносився до бази 
даних. Таким чином було відібрано 1500 термінологічних одиниць, з яких 1000 

міжгалузевих полісемантів та 500 вузькогалузевих термінів у сфері енергетики. 
Відібраний матеріал склав основу підсистеми вправ для дистанційного 

формування ТК в УДП. Реалізація підсистеми передбачає три етапи: підготовчий 
етап (оволодіння навчальними прийомами), тренувальний етап (набуття навичок), 

та практичний етап (автоматизація навичок). На кожному з етапів домінує певний 

тип вправ. Критеріями типології даної підсистеми вправ є рівень лінгвістичного 
контексту, спосіб перекладу та рівень контролю. Вправи сформовано за допомогою 

вбудованих стандартних тестів та додаткового модулю HotPot на базі платформи 
Moodle. 

Для підготовчого етапу розроблено чотири групи вправ для: 1) розвитку 
швидкості реакції; 2) розвитку механізму аудіювання; 3) розвитку уваги; 

4) розвитку пам’яті. Тренувальний етап містить чотири групи вправ для: 1) 
формування лексико-термінологічної навички диференціації термінів відповідно 

до галузі науки; 2) формування ЛТН перекладу на рівні слова та словосполучення 

відповідно до зазначеної галузі знань; 3) формування навички перемикання в УДП 
на рівні слова, словосполучення: ця навичка полягає в швидкому виборі 

еквівалента терміна та способу його перекладу відповідно до наукової сфери; 4) 
формування ЛТН в УДП на рівні надфразової єдності. Практичний етап охоплює 

групу вправ для формування ЛТН в УДП на рівні тексту. 
Підготовчий етап. Мета: розвиток механізмів швидкості реакції, 

аудіювання, уваги, пам’яті та формування знань міжгалузевих полісемантів та 

вузькогалузевих термінів. 
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Приклад 1. Мета: підвищити швидкість реакції та сформувати знання 

міжгалузевих полісемантів та вузькогалузевих термінів. Інструкція: Read the term 
and choose the correct translation. 

 
 

Приклад 2. Мета: активізувати механізми аудіювання та сформувати знання 
міжгалузевих полісемантів та вузькогалузевих термінів. Інструкція: Listen carefully 

to the audio recording and write the terms down in the order you hear them. 

 
 

Приклад 3. Мета: розвинути увагу та сформувати знання міжгалузевих 
полісемантів та вузькогалузевих термінів. Інструкція: Listen carefully to the terms 

and select only the terms that did NOT sound in the audio recording. 
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Приклад 4. Мета: розвинути оперативну пам’ять та сформувати знання 

міжгалузевих полісемантів та вузькогалузевих термінів. Інструкція: Write down the 
terms you remember from the previous exercises in the random order. 

 

 
 

Метою тренувального етапу є формування термінологічної навички 
диференціації термінів відповідно до галузі науки, ЛТН перекладу на рівні слова та 

словосполучення відповідно до зазначеної галузі знань, навички перемикання в 
УДП на рівні слова та словосполучення, яка формується інтегровано зі способом 

перекладу залежно від галузі знань, та полягає у швидкому виборі еквівалента 
терміна та способу його перекладу відповідно до наукової сфери, а також 

формування ЛТН в УДП на рівні діалогічної єдності. 

Приклад 5. Мета: формування лексико-термінологічної навички 
диференціації термінів відповідно до галузі науки. Інструкція: Choose the correct 

term according to the field of science. 

 
 

Приклад 6. Мета: формування лексико-термінологічної навички перекладу 
на рівні слова та словосполучення відповідно до зазначеної галузі знань. 

Інструкція: Select the correct translation of the term or collocation. 

 



12 

 

Приклад 7. Мета: автоматизувати навичку перемикання з одного мовного 
коду на інший в межах відібраної семантичної системи. Інструкція: Listen to the 

terms and translate them at a fast pace in the same sequence they sounded. 

 
 
Приклад 8. Мета: формування лексико-термінологічної навички в УДП на 

рівні надфразової єдності. Інструкція: Listen to the conversation and use the voice 
recorder to record your interpreting, then press "stop", save and send your answer. 

 

 
 

Приклад тексту аудіо: 
US: Яка точна кількість турбін і потужність, а також діаметр ротора і 

висота опор? 
ES: According to the technical due diligence performed for the Project, the possible 

configurations may comprise installation of 15, 17 or 20 wind turbines. 
US: Дякую. 
Метою практичного етапу є формування ЛТН в УДП на рівні тексту, що 

містить вузькогалузеві терміни та міжгалузеві полісеманти. 
Приклад 9. Мета: формування лексико-термінологічної навички в УДП на 

рівні тексту. Інструкція: Record your interpreting of the negotiation using a voice 
recorder, then press "stop", save and send your answer. 

 

 
У ході дослідження було розроблено два варіанти моделі А та Б, які були 

перевірені у ході експериментального навчання у сформованих в 
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експериментальних групах ЕГ-1 та ЕГ-2. Варіанти запропонованої методики 

відрізнялись обмеженням у часі. Модель А розробленої методики 
характеризувалась жорстким обмеженням у часі на виконання завдань на 1-му та 

2-му етапах навчання, що імітувало реальні умови ведення усного двостороннього 

перекладу, тоді як в моделі Б був залучений фактор напівжорсткого обмеження в 
часі, що створювало більш комфортну психологічну ситуацію. Два варіанти 

методики формування ТК в УДП найбільш доцільно впроваджувати у групах 
студентів завершального етапу бакалаврату спеціальності 035 «Філологія» в межах 

навчальної дисципліни «Усний двосторонній переклад», оскільки на зазначеному 
етапі відповідні фахові знання вже сформовані, що дозволить ефективно 

реалізувати мету даного дослідження. Загальна кількість годин на формування ТК 
в УДП складає 24 години, з яких 14 годин відведено на самостійну роботу та 10 на 

аудиторні заняття. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

дистанційного формування термінологічної компетентності в усному 

двосторонньому перекладі» – описано методичний експеримент, визначено 
критерії оцінювання рівня сформованості ТК в УДП, проаналізовано результати 

експерименту, та сформульовано методичні рекомендації щодо її ефективного 
формування у майбутніх перекладачів. 

Задля вирішення питання контролю рівня сформованості ТК в УДП було 

розроблено критерії оцінювання кожної складової: 1) для оцінювання рівня 
сформованості психофізіологічних механізмів реакції, аудіювання, уваги, пам’яті, 

та знань міжгалузевих полісемантів і вузькогалузевих термінів (підготовчий етап); 
2) для оцінювання рівня сформованості знань міжгалузевих полісемантів та 

вузькогалузевих термінів, лексико-термінологічної навички диференціації термінів 
відповідно до галузі науки, ЛТН перекладу на рівні слова та словосполучення 

відповідно до зазначеної галузі знань, навички перемикання в УДП на рівні слова 

та словосполучення, та ЛТН в УДП на рівні надфразової єдності (тренувальний 
етап); 3) сформованості ЛТН в УДП на рівні тексту (практичний етап). 

Ефективність запропонованої методики формування ТК в УДП, та істинність 
висунутої гіпотези перевірено у ході базового горизонтально-вертикального 

природного відкритого односерійного методичного експерименту. Вертикальний 
характер експерименту дав змогу зробити висновок про загальну ефективність 

розробленої методики, а горизонтальний – перевірити ефективність двох варіантів 
(А і Б) розробленої методики. 

Варійованою умовою експерименту було обрано рівень керування часом у 

процесі виконання завдань на 1-му та 2-му етапі навчання, що корелює з 
домінуванням певного типу психологічної ситуації УДП. У експериментальному 

навчанні взяли участь 68 студентів четвертого курсу факультету філології 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Аналіз результатів післяекспериментального 
зрізу, обчислених за допомогою Z-критерію, дав змогу встановити позитивну 

динаміку формування у майбутніх перекладачів ТК в УДП у цілому, а також 

статистично підтвердити ефективність авторської методики. Результати перед- та 
післяекспериментального зрізів подано у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Результати передекспериментального та післяекспериментального зрізів 
 ЕГ-1 ЕГ-2 

Результати передекспериментального зрізу 

оволодіння навчальними прийомами 0,51 0,51 

набуття навичок 0,46 0,49 

автоматизація навичок 0,61 0,52 

середні показники 0,52 0,51 

Результати підсумкового зрізу 

оволодіння навчальними прийомами 0,79 0,70 

набуття навичок 0,77 0,71 

автоматизація навичок 0,83 0,72 

середні показники 0,80 0,72 

Результати експерименту були враховані при формулюванні методичних 
рекомендацій щодо використання розробленої методики формування ТК в УДП. 

 

ВИСНОВКИ 

Теоретичні та практичні результати дослідження дали підстави зробити такі 
висновки. 

Методику дистанційного формування термінологічної компетентності в 

усному двосторонньому перекладі доцільно базувати на компетентнісному та 
міждисциплінарному підходах. У контексті нашої роботи міждисциплінарність 

визначена у двох аспектах: міждисциплінарність як інструмент об’єднання наук, 
що призводить до виникнення міжгалузевої термінології, терміносистему якої 

частково складають термінологічні одиниці однакові для декількох галузей, а в 
більшості випадків – термінологічні полісеманти, багатозначні терміни, значення 

яких відноситься до різних сфер знань, на основі яких визначаються цілі та 
компонентний зміст навчання, та міждисциплінарність в аспекті перекладу 

спілкування фахівців різних галузей наук, що також підкреслює важливість 

міжгалузевої термінології у формуванні ТК в УДП. 
Аналіз стану сучасного ринку перекладу доводить, що існують значні 

протиріччя між сучасними вимогами ринку праці та освітнім процесом підготовки 
майбутніх перекладачів. Порівняння психограми перекладача і схематичного 

психологічного портрету спеціальності «Переклад» дало змогу виявити ті 
індивідуально-типологічні властивості особистості та особливості пізнавальних 

процесів, які є вихідними для розроблення методики дистанційного формування 

ТК в УДП, а залучення дистанційного курсу для формування ТК в УДП в якості 
компенсатора аудиторного часу дозволяє усунути існуючі протиріччя. 

Конкретизований зміст формування ТК в УДП розглядається в світлі 
предметного та процесуального аспектів. Предметний аспект охоплює професійно-

орієнтовану сферу спілкування та психологічні ситуації УДП, а також лексичний 
мовний матеріал (міжгалузеву та вузькогалузеву термінологію). До 

процесуального аспекту відносяться знання міжгалузевих полісемантів та 

вузькогалузевих термінів, а також понять, процесів, явищ, які вони позначають у 
різних галузях науки; психофізіологічні механізми (швидкість реакції, увага, об’єм 

пам’яті, механізм аудіювання); лексико-термінологічну навичку диференціації 
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термінів відповідно до галузі науки; ЛТН в УДП на рівні слова, словосполучення 

та надфразової єдності відповідно до зазначених галузей знань; навичку 
перемикання мовного коду в УДП на рівні слова та словосполучення; ЛТН в УДП 

на рівні надфразової єдності та на рівні тексту. 

Проведений комплексний аналіз психофізіологічних та психолінгвістичних 
особливостей навчання усного двостороннього перекладу дозволив стверджувати, 

що оскільки перекладач зазвичай працює у стресових умовах, у яких 
психофізіологічні характеристики людини відіграють ключову роль, розвиток 

психофізіологічних механізмів та формування навички перемикання у майбутніх 
перекладачів є необхідним компонентом методики навчання усного 

двостороннього перекладу, що було враховано під час розробки підсистеми вправ. 
Сформульовані принципи інтегрування дистанційного курсу в процес 

формування ТК в УДП стали науковим підґрунтям для розробки методики 

навчання з елементами змішаного навчання та мікронавчання. Критичний аналіз 
науково-методичної літератури дозволив виокремити особливості та переваги 

використання дистанційного курсу як електронного засобу навчання, серед яких 
основними є незалежне оцінювання результатів навчання шляхом використання 

спеціалізованих форм контролю, що дозволяє майже повністю нівелювати 
суб’єктивний фактор традиційного оцінювання, самоконтроль студентів за 

процесом та результатами навчання, гнучкість та адаптивність, що значно 

розширюють можливості для навчання. Крім того, детально описані питання 
контролю та керування в дистанційному курсі навчання. 

Міждисциплінарний підхід у розробці методики навчання дозволив уточнити 
місце і функції міжгалузевої термінології в терміносистемах виокремлених галузей 

науки і техніки. Визначено, що в організації термінології відстежується центрична 
система термінів в рамках термінологічного поля, де центр становлять 

вузькоспеціальні терміни, основну масу складають міжгалузеві терміни, а 

периферію – загальнонаукові терміни. Таким чином, вводиться поняття 
міжгалузевого полісемантичного терміну, значення якого відноситься до різних 

сфер знань, об’єднаних наявністю прямого або опосередкованого зв’язку між 
значеннями, даючи змогу відносити їх відразу до кількох термінологічних систем. 

Окремий підрозділ роботи присвячено опису принципів відбору матеріалів. 
Методично обґрунтовані принципи (семантична цінність, сполучуваність, 

тематична приналежність та частотність) дозволили відібрати лексичний мінімум, 
що складається з 1000 полісемантичних термінів, які функціонують у сфері 

енергетики, хімії, фізики, екології та математики, та 500 вузькогалузевих термінів 

у сфері енергетики, що були покладені в основу розроблення підсистеми вправ для 
формування ТК в УДП. 

Виходячи з досліджених методичних та психолінгвістичних особливостей 
навчання, розроблено підсистему вправ, реалізовану на базі дистанційного курсу, 

яка охоплює виокремлені типи вправ за критеріями лінгвістичного контексту та 
рівня керування процесом навчання. Зазначена підсистема вправ складається із 

трьох етапів: підготовчого (оволодіння навчальними прийомами), тренувального 

(набуття навичок) та практичного (оволодіння уміннями перекладу) на кожному з 
яких домінують певні групи вправ, приклади яких наведено в роботі. Для 
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впровадження розробленої підсистеми вправ у процес навчання розроблено та 

описано модель навчального процесу в рамках дослідження, що реалізується на 
базі дистанційного курсу. Проведене дослідження підтверджує висунуту гіпотезу 

про те, що підвищення ефективності формування у майбутніх перекладачів ТК в 

УДП можливе за умов: інтеграції традиційного та дистанційного формування 
означеної компетентності; дотримання послідовності у формуванні елементів ТК в 

УДП з урахуванням особливостей навчання міжмовної медіації; виконання 
підсистеми вправ із застосуванням варіанта А авторської методики, яка передбачає 

жорстке обмеження у часі, що імітує реальну ситуацію перекладу. Перевірку і 
підтвердження висунутої в дисертації гіпотези здійснено шляхом проведення 

методичного експерименту, аналіз результатів проведеного експерименту 
доводить ефективність запропонованої методики, оскільки студенти 

експериментальних груп ЕГ-1 і ЕГ-2 досягли достатнього коефіцієнта навченості 

відповідно до результатів післяексперіментального зрізу, що дало підставу 
констатувати ефективність розробленої методики й укласти методичні 

рекомендації для організації навчального процесу формування ТК в УДП. 
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у застосуванні розробленої 

методики дистанційного формування ТК як у процесі навчання міжмовної медіації, 
так і у навчанні професійно-орієнтованого спілкування майбутніх фахівців різних 

галузей наук. 
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АНОТАЦІЯ 

Гурєєва Л. В. Методика дистанційного формування у майбутніх 

перекладачів термінологічної компетентності в усному двосторонньому 

перекладі (англійська та українська мови). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 
науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми дистанційного формування у 
майбутніх філологів термінологічної компетентності в усному двосторонньому 

перекладі (англійська та українська мови). У дослідженні теоретично обґрунтовано 
і практично розроблено методику дистанційного формування у майбутніх 

філологів термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі на 

основі навчальної платформи Moodle з позицій компетентністного та 
міждисциплінарного підходів до навчання усного перекладу. Уточнено поняття 

«міжгалузева термінологія», розкрито сутність поняття «термінологічна 
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компетентність в усному двосторонньому перекладі» та визначено її складові 

компоненти. Доведено методичну доцільність використання дистанційного курсу 
в якості компенсатора браку аудиторного часу в межах навчання усного 

двостороннього перекладу. 

В результаті проведеного дослідження розроблено підсистему вправ для 
формування термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі, 

експериментально доведено її ефективність та сформульовано методичні 
рекомендації щодо використання запропонованої підсистеми. 

Ключові слова: термінологічна компетентність, усний двосторонній 
переклад, міжгалузева термінологія, дистанційний курс, міждисциплінарний 

підхід. 
 

АННОТАЦИЯ 

Гуреева Л. В. Методика дистанционного формирования у будущих 

переводчиков терминологической компетентности в устном двустороннем 

переводе (английский и украинский языки). – 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, 2019. 

Диссертация посвящена решению проблемы дистанционного формирования 
у будущих филологов терминологической компетентности в устном двустороннем 

переводе (английский и украинский языки). В исследовании теоретически 
обоснована и практически разработана методика дистанционного формирования у 

будущих филологов терминологической компетентности в устном двустороннем 
переводе на основе учебной платформы Moodle с позиций компетентностного и 

междисциплинарного подходов к обучению устного перевода. Уточнено понятие 

«межотраслевая терминология», раскрыта сущность понятия «терминологическая 
компетентность в устном двустороннем переводе» и определены ее компоненты. 

Доказана методическая целесообразность использования дистанционного курса в 
качестве компенсатора аудиторного времени в рамках обучения устного 

двустороннего перевода. 
В результате проведенного исследования разработана подсистема 

упражнений для формирования терминологической компетентности в устном 
двустороннем переводе, экспериментально доказана ее эффективность, и 

сформулированы методические рекомендации использования предложенной 

подсистемы. 
Ключевые слова: терминологическая компетентность, устный 

двусторонний перевод, межотраслевая терминология, дистанционный курс, 
междисциплинарный подход. 
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The thesis focuses on developing terminological competence in bilateral 

interpreting (English and Ukrainian languages) of future interpreters through e-learning. 
The research allows analysing modern educational technologies and prospects for future 

professionals in the context of bilateral interpreting. The background, goals and content 
of the development of future interpreters’ terminological competence in bilateral 

interpreting are studied and the concept of professional competence of an interpreter and 
its components, as well as the terminological competence are considered in detail. 

In order to clarify the goals, and content of the teaching the bilateral interpreting 
using interdisciplinary terminology, considered in the context of the defined components 

of the conceptual and procedural aspects, the content of the interpreting practice credit 

modules of a number of leading Ukrainian universities is researched. The analysis of 
scientific and methodological documentation shows that sufficient attention is devoted to 

the problems of the formation of terminological competence in bilateral interpreting. 
However, within the course of interpreting, there is not enough time for the formation of 

profession-oriented lexical competence, which requires knowledge of the basic scientific 
and technological terminology. The complex analysis of the psycholinguistic peculiarities 

of teaching the bilateral interpreting using interdisciplinary terminology suggests that the 

formation of code-switching skills and the development of psycho-physiological 
mechanisms for future interpreting is a necessary component of the teaching method and 

this fact should be taken into account when developing the subsystem of exercises. 
The experimental work allowed highlighting some aspects based on which the 

methodical recommendations for the design of an e-learning course to develop 
terminological competence in bilateral interpreting were suggested. The outcomes of the 

experimental study involving the students at the final stage of the bachelor’s degree 

program proved the efficiency of the modern approach based on blended learning 
concept. 

The scientific novelty of the research is presented by the fact that the theoretical 
foundations of blended learning of bilateral interpreting e-learning course using 

interdisciplinary terminology are specified for the first time; the technology of an e-
learning course integration into the process of development of terminological competence 

in bilateral interpreting is developed. The subsystem of exercises for the above-mentioned 
training, developed by the author, is substantiated and experimentally verified; the 

concept of “interdisciplinary terminology” in the context of bilateral interpreting is further 

studied. 
The practical significance of the research resulted in the composition of 

instructional guidelines for the effective organization of the development of 
terminological competence in bilateral interpreting; creation of an e-learning course as a 

means of forming competence in the bilateral interpreting using interdisciplinary 
terminology; creation of a bilingual dictionary of interdisciplinary terminology to practice 

discipline-specific bilateral interpreting. 

Keywords: terminological competence, bilateral interpreting, interdisciplinary 
terminology, e-learning course, interdisciplinary approach. 


