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У даній роботі значна увага приділяється дослідженню поняття «стратегічна
компетенція». Автор приділяє увагу питанням технології формування стратегічної
компетенції у перекладі. У статті проаналізовано етапи вироблення перекладацької
компетенції. Розглянуто класифікацію перекладацьких вправ. Також висвітлено етапність
формування стратегічної компетенції майбутнього перекладача. В завершенні автор
пропонує до розгляду методи навчання перекладу.
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В методиці навчання перекладу питання етапності у формуванні
перекладацької стратегії неодноразово розглядалося в працях науковців
(Б. Т. Лихачев, О. І. Михайленко, Н. Є. Щуркова та ін.). Аналіз наукових
праць показав, що в останні десятиліття в методиці навчання перекладу
склалася тенденція навчати поетапно. Для того, щоб визначити етапи
формування стратегічної компетенції, необхідно визначитися з етапами
самого процесу перекладу, що і визначає актуальність даного
дослідження.

Метою статті є визначення етапів та конкретних прийомів здійснення
навчальної діяльності при формуванні стратегічної компетенції у майбутніх
перекладачів. Завдання дослідження – проаналізувати питання етапності у
формуванні перекладацької компетенції, розглянути класифікацію
перекладацьких вправ для формування перекладацьких стратегій та
визначити етапність формування стратегічної компетенції перекладача.

Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних установок,
що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів,
прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичним
інструментарієм педагогічного процесу. Предметом педагогічної технології
є конкретні практичні взаємодії вчителів та учнів у будь-якій галузі
діяльності, організовані на основі чіткого структурування, систематизації,
програмування, алгоритмізації, стандартизації способів та прийомів
навчання чи виховання [10, с. 104-105].

Технологія навчання – системна категорія, структурними складовими
якої є: цілі навчання; зміст навчання, засоби педагогічної взаємодії,
організація навчального процесу, учень, учитель, результат діяльності.
Технологія відповідає на питання – як найкращим чином досягти цілей
навчання, керування цим процесом. Технологія спрямована на послідовне
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втілення на практиці заздалегідь спланованого процесу навчання [11].
Н. Є. Щуркова розуміє педагогічну технологію і як науку, що досліджує

найбільш раціональні шляхи навчання,  і як систему способів,  принципів і
регулятивів, застосовуваних у навчанні, і як реальний процес навчання. Ми
поділяємо думку науковця про те, що педагогічна технологія має
загальнопедагогічний (педагогічна технологія у значенні педагогічної
системи: включає сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання,
алгоритм діяльності суб'єктів і об'єктів процесу навчання) та
частковопедагогічний (педагогічна технологія у значенні окрема методика:
сукупність методів і засобів для реалізації певного змісту навчання і
виховання в рамках одного предмета, групи, викладача) рівні; педагогічна
технологія як технологічна карта – опис процесу у вигляді покрокової,
поетапної послідовності дій із зазначенням застосовуваних засобів
[14, с. 48-52].

С. А. Королькова визначає текстологічну модель навчання письмового
перекладу студентів мовних внз у три етапи. Перший етап орієнтований на
поповнення когнітивного багажу майбутнього перекладача. Другий етап
передбачає розвиток операціональної компетенції (умінь бачити стандартні
й нестандартні перекладацькі проблеми, застосовувати в процесі
перекладу перекладацькі прийоми, орієнтуючись на тип тексту, а також
умінь редагувати свої і чужі переклади. На третьому етапі здійснюється
консолідація знань, умінь і навичок, отриманих на попередніх етапах, що
передбачає побудову в когнітивній системі студента вторинних когнітивних
конструкцій, які співвідносяться зі знаннями про світ представника іншої
соціокультурної спільності [9].

Д. А. Алферова визначила чотири послідовні етапи навчання
перекладу, які співвідносяться з основними етапами перекладацької
діяльності: 1 етап – підготовка до перекладу іншомовного тексту; 2 етап –
розуміння та інтерпретація іншомовного тексту; 3 етап – породження тексту
перекладу; 4 етап – перевірка виконаного перекладу іншомовного тексту [3].

Ю. В. Іванова виділяє два етапи навчання перекладу:
доперекладацький і власне перекладацький [8]. О. С. Ніколаєва та
М. В. Воробйова доводять ефективність навчання перекладу в три етапи:
1) доперекладацький, 2) етап власне перекладу; 3) післяперекладацький
етап [12; 5].

На доперекладацькому етапі студенти здійснюють перекладацький
аналіз тексту, аналізують особливості інформації, характерні риси типу
тексту, термінологію, спеціальну лексику, граматику тощо.

На етапі власне перекладу студенти перекладають тексти, вирішують
локальні проблеми перекладу, здійснюють перекладацькі трансформації,
як лексичні, так і граматичні, приймаються перекладацькі рішення.

На післяперекладацькому етапі студенти оцінюють результат своєї
діяльності, порівнюють, чи однакові комунікативна і прагматична функції
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вихідного тексту и тексту оригіналу, чи адекватно підібрані еквіваленти
термінів у мові перекладу, а головне – чи збігається реакція читача на
текст-оригінал з реакцією читача на текст-переклад [12; 5].

О. В. Алєксандрова називає три етапи формування готовності
майбутніх перекладачів до професійної діяльності: 1) дотекстовий етапу
(активізація знань рідною та іноземною мовами); 2) текстовий етап;
3) післятекстовий етап [1].

Формування іншомовних комунікативних стратегій Д. Г. Терещук
вбачає у три етапи: тактичний, тактично-стратегічний, стратегічно-
симуляційний. На тактичному етапі відбувається активізація фонетичних та
лексико-граматичних навичок для реалізації тактичних прийомів. На
тактично-стратегічному етапі активізуються мовленнєві вміння в монолозі,
діалозі, полілозі для ефективної реалізації комунікативних інтенцій. На
стратегічно-симуляційному етапі забезпечується вільне володіння
іншомовними комунікативними стратегіями та ефективність проведення
власної мовленнєвої поведінки в комунікативному процесі [13].

Отже, в останні десятиліття в методиці навчання перекладу (власне як
і в методиці навчання видів мовленнєвої діяльності) склалася тенденція
навчати поетапно: формування необхідних знань → формування навичок
(на матеріалі окремих слів, словосполучень, речень) → формування умінь
(на матеріалах текстів).

Для того, щоб визначити етапи формування стратегічної компетенції,
необхідно визначитися з етапами самого процесу перекладу.

А. О. Зайченко визначає три етапи процесу перекладу: етап
сприйняття тексту, етап осмислення і прийняття перекладацького рішення,
етап породження висловлення. Для забезпечення успішності протікання
процесу перекладу у перекладача мають бути сформовані певні уміння:
для першого етапу – читання (або аудіювання); для другого – використання
еквівалентів, встановлення варіантних і контекстуальних відповідників; для
третього – говоріння й письма [7].

В. В. Алєксєєва визначає чотири етапи: орієнтування; сприйняття й
розуміння; інтерпретації; реалізації. На етапі орієнтування перекладач
повинен: визначити / спрогнозувати національно-культурну специфіку
перекладацької ситуації й тексту іноземною мовою, труднощі, що
перешкоджають перекладу ділових листів; актуалізувати знання про
загальні особливості офіційно-ділового стилю; виявити / спрогнозувати
особливості плану змісту й вираження ділового листа іноземною мовою. На
етапі сприйняття й розуміння ділового листа перекладач повинен:
подолати труднощі, пов'язані з сприйняттям тексту; визначити особливості
графічної, композиційної та мовної організації ділового листа іноземною
мовою. Етап інтерпретації передбачає інтерпретацію національно-
культурних складових смислу; визначення особливостей смислового
сприйняття інокультурного тексту з поправкою на тезаурус відправника
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тексту; встановлення специфіки ділового листа, обумовленої стилістичною
приналежністю тексту. Етап реалізації висловлювання мовою перекладу
ставить перед перекладачем наступні завдання: оформити висловлювання
відповідно до мовної, стилістичної й соціальної нормами; подолати
виникнення буквалізмів, як мовного, так і культурологічного плану [2].

Отже, врахувавши етапи навчання перекладу, які напрацьовані у
працях вітчизняних та зарубіжних науковців, етапи здійснення
перекладацької діяльності, зміст і структуру стратегічної перекладацької
компетенції, нами визначено таку етапність формування стратегічної
компетенції перекладача.

І етап – доперекладацький. Метою цього етапу є формування
теоретичних знань, необхідних як для здійснення перекладацької
компетенції у цілому, так і стратегічної компетенції зокрема.

ІІ етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний. Метою цього етапу є
формування інтерпретаційних умінь (на матеріалі тексту оригіналу) –
визначати зміст, смисл, мовленнєву інтенцію.

На другому етапі передбачається: а) читання, інтерпретація та аналіз
текстів мовою оригіналу – визначення комунікативної цілі та засобів її
досягнення (в українській мові); б) читання, переклад, інтерпретація та
аналіз текстів іноземною мовою на предмет визначення комунікативної цілі
та засобів її досягнення (в англійській мові).

ІІІ етап – дотекстовий перекладацький. Метою цього етапу є
формування навичок перекладу окремих фраз, речень, груп речень, які
властиві різним піджанрам ділових листів та які виражають комунікативні
цілі, суб’єктивну модальність текстів.

ІV етап – текстовий перекладацький, метою якого є формування умінь
перекладу цілісних текстів зі збереженням їхніх комунікативних цілей,
суб’єктивної модальності.

І етап – доперекладацький. Формування стратегічної компетенції
майбутніх перекладачів розпочинається з опанування студентами
наступних знань (викладач застосовує метод пояснення):

1) поняття функціональних домінант та субдомінант текстів та їх
співвіднесення з різними жанрами; поняття комунікативної мети тексту
(комунікативна інтенція, комунікативний намір); поняття комунікативної
стратегії та тактики;

2) про поняття перекладацької стратегії; про сутність і типи локальних
та глобальних стратегій; уявлень про перекладацьку стратегію як комплекс
її цільового, планового, процесуального (операційного та результативного
компонентів;

3) про алгоритмізацію та реалізацію дій, які складають перекладацьку
стратегію;

4) про жанрову диференціацію текстів; про структурні та стилістичні
особливості текстів різних жанрів та піджанрів у мові перекладу та мові
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оригіналу;
5) про піджанровий поділ ділових листів, про жанрово-композиційні та

лінгво-стилістичні особливості ділових листів: термінологічна та спеціальна
лексика, абревіатури, канцеляризми, кліше, ідіоми, звороти; граматичні
конструкції: особлива сполучуваність слів, темо-рематична організація
висловлювань, способи вираження предикативності, суб’єктивної та
об’єктивної модальності;

6) жанрово-композиційні та лінгво-стилістичні особливості листа-
пропозиції, листа-рекламації, листа-прохання, листа-звернення та листа
відповіді на рекламацію: викладач акцентує увагу студентів на тому, які
комунікативні цілі та стратегії мають означені піджанри ділового листа, які
мовні засоби використовуються для їх досягнення;

7) про стратегії перекладу листа-пропозиції, листа-рекламації, листа-
прохання, листа-звернення та листа відповіді на рекламацію;

8) про комунікативні цілі, які реалізуються в текстах листа-пропозиції,
листа-рекламації, листа-прохання, листа-звернення та листа відповіді на
рекламацію, а також мовні засоби їх досягнення;

9) про відповідності лексичних та граматичних одиниць, мовних кліше
в українських та англійських варіантах листа-пропозиції, листа-рекламації,
листа-прохання, листа-звернення та листа відповіді на рекламацію;

10) про лексичні, граматичні, лексико-граматичні способи
трансформації, фразеологічні способи трансформації в текстах листа-
пропозиції, листа-рекламації, листа-прохання, листа-звернення та листа
відповіді на рекламацію;

11) про етикетні норми ділового листування.
ІІ етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний. На цьому етапі

відбувається: 1) аналіз текстів ділового листа англійською мовою (листа-
пропозиції, листа-рекламації, листа-прохання, листа-звернення та листа
відповіді на рекламацію) для формування умінь визначення їхньої
комунікативної домінанти, комунікативної цілі, комунікативних стратегій,
мовних засобів, які використовуються для досягнення комунікативної цілі
(визначення лексичних, граматичних засобів, кліше), жанрово-
композиційних особливостей, соціокультурних характеристик; 2) аналіз
текстів названих піджанрів українською мовою для формування
аналогічних умінь; 3) порівняння мовних засобів, які слугують для
досягнення комунікативних цілей та комунікативних стратегій у ділових
листах означених піджанрів з метою формування знань мовних
еквівалентів, які використовуються в текстах ділових листів для реалізації
їхньої комунікативної функції, об’єктивної та суб’єктивної модальності,
жанрово-композиційних та стилістичних характеристик.

Домінувальну функцію для досягнення поставлених вище цілей
відводимо вправам й орієнтуємося на такі вимоги до вправ: 1) свідоме
ставлення до виконання вправ: студенти повинні знати й розуміти, на



Збірник наукових праць

147

засвоєння якого саме навчального матеріалу та досягнення яких саме
цілей спрямована кожна вправа (або завдання); яким чином має
виконуватися вправа (за потреби – зразок виконання); 2) дидактична
послідовність: вправи (завдання) для засвоєння знань, які спрямовані на
запам'ятовування навчального матеріалу; після них – вправи на
формування навичок; насамкінець – вправи на формування умінь, а також
вправи творчого характеру; 3) поступовий перехід від формування навичок
до формування умінь утворює певну систему елементарних операцій [6].

У розробці вправ для формування перекладацьких стратегій будемо
опиратися на класифікацію перекладацьких вправ, розроблену в працях
вітчизняних та зарубіжних учених: а) підготовчі та власне перекладацькі
вправи; б) тренувальні й спеціальні вправи; в) вправи на формування
навичок і вмінь перекладу окремих лексичних одиниць, граматичних і
синтаксичних конструкцій, стилістичних засобів в ізольованих реченнях і в
контексті; г) вправи на формування перекладацьких навичок і вмінь у різних
видах усного/письмового перекладу; д) вправи на формування умінь
предперекладацького аналізу тексту; е) вправи на оволодіння
перекладацькими прийомами та трансформаціями.

До доперекладацьких вправ науковці відносять: вправи, спрямовані на
розвиток умінь імовірнісного прогнозування; вправи на визначення жанру
та стилю тексту; вправи на пошук/отримання з допомогою додаткових
джерел інформації, необхідної для перекладу; вправи на добір мовних
явищ, які становлять труднощі для перекладу; вправи на виділення в тексті
соціокультурної інформації; вправи на експлікацію соціокультурної
інформації через складання коментаря до тексту перекладу; вправи на
обговорення й презентацію виявлених мовних труднощів у тексті для
перекладу; вправи на порівняння, оцінку й коментування; вправа на
інтерпретацію ситуативного контексту [5].

До власне перекладацьких вправ відносять: вправи на добір прийомів
перекладу та переклад текстового матеріалу, що містить складні мовні
явища; вправи на обговорення варіантів перекладу; вправи на
написання\складання тексту перекладу; вправи на стилістичний аналіз
мовних засобів, представлених у вихідному тексті; вправи на інтерпретацію
змісту тексту й на організацію висловлювань за темою та ідеєю тексту [5].

До післяперекладацьких вправ відносять: вправи на виправлення
лексико-граматичних помилок; вправи на виправлення стилістичних
помилок; вправи на обговорення й коментування допущених помилок;
вправи на обговорення проблем і труднощів, що виникли в процесі
перекладу; вправи на оцінювання власного перекладу, перекладу,
виконаного одногрупниками [5].

ІІІ етап – дотекстовий перекладацький. На цьому етапі відбувається
формування лексико-граматичних та соціокультурних навичок перекладу
ділових листів: перекладу окремих фраз, речень, груп речень, які властиві
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різним піджанрам ділових листів, які виражають комунікативні цілі,
суб’єктивну модальність текстів.

Для формування лексико-граматичних навичок розроблено
рецептивно-продуктивні двомовні умовно-комунікативні вправи в
перекладі. Ці вправи спрямовані на одночасне формування
перекладацької, комунікативної та соціокультурної компетенцій, розвиває
інтелект і загальну ерудицію студентів.

ІV етап – текстовий перекладацький. Цей етап включає навчання
планування перекладу, навчання власне перекладу та навчання контролю
й коригування.

Навчання планування перекладу є найважливішим чинником у процесі
перекладу тексту, оскільки саме під час планування відбувається вибір як
глобальної стратегії, так і локальних стратегій, які реалізуються на етапах
власне перекладу та контролю й коригування.

Перекладацька стратегія – це постійно усвідомлювана й активізована
перекладачем сукупність когнітивних операцій, послідовно виконуваних для
вирішення перекладацької проблеми з метою досягнення максимального
прагматичного ефекту [4]. Тому навчання планування процесу перекладу є
найважливішим чинником.

Для навчання планування перекладу використовуємо двомовні
аналітичні вправи.

Навчання власне перекладу передбачає процедуру перекладу цілісних
текстів ділових листів з дотриманням формальної та комунікативно-
прагматичної еквівалентності та з застосуванням локальних і глобальних
перекладацьких стратегій здійснюється після етапу планування. Це власне
реалізація запланованого. Процес власне перекладу спрямований на
удосконалення перекладацьких навичок та вмінь, комунікативних та
соціокультурних умінь. У процесі власне перекладу студенти виявляють
уміння визначити адекватність використання прийомів перекладу;
складання власного варіанту перекладу, а також регулювання своєї
діяльності [4].

Останнім етапом є навчання контролю та коригування, яке
здійснюється після перекладу тексту. Це останній етап у формуванні
стратегічної компетенції майбутніх перекладачів, який передбачає
процедуру звірки тексту перекладу з текстом оригіналу, виявлення
недоліків, які порушують комунікативно-прагматичні характеристики тексту
перекладу, внесення корективів у текст перекладу.

Висновки. Отже, аналіз наукових джерел з проблем навчання
перекладу, формування стратегічної компетенції в іноземній мові дав
можливість визначити, що формування стратегічної компетенції майбутніх
перекладачів здійснюється в чотири етапи: І етап – доперекладацький; ІІ
етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний; ІІІ етап – дотекстовий
перекладацький; ІV етап – текстовий перекладацький, який включає
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навчання планування перекладу, навчання власне перекладу та навчання
контролю й коригування. Основними методами навчання є комунікативні та
умовно-комунікативні рецептивні, продуктивні та рецептивно-продуктивні
одномовні та двомовні вправи та ділова гра.
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МИХАЙЛЕНКО О. А. Технология формирования стратегической компетенции
будущих переводчиков

В данной работе значительное внимание уделяется исследованию понятия
«стратегическая компетенция». Автор уделяет внимание вопросам технологии формирования
стратегической компетенции в переводе. В статье проанализированы этапы выработки
переводческой компетенции. Рассмотрена классификация переводческих упражнений. Также
определена этапность формирования стратегической компетенции будущих переводчиков. В
завершении автором представлены методы обучения переводу.

Ключевые слова: стратегическая компетенция, этапы обучения переводу, переводческие
стратегии, переводческие упражнения, педагогическая технология.

MYKHAILENKO O. The technology of forming strategic competence of future translators
In this paper special attention is given to exploring the concept “strategic competence”. The

author pays attention to the issues of the technologies of strategic competence in translation. The
article analyzes the stages of translation competence forming. The classification of translation
exercises is reviewed. The stages of forming the strategic competence of future translators are also
highlighted. In conclusion, the author suggested for discussion the teaching methods of translation.

Keywords: strategic competence, stages of translation teaching, translation strategies,
translation exercises, pedagogical technology.


