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Розкрито концептуальні підходи до підготовки перекладачів у різних як за рівнем розвитку суспільно-

економічних відносин, так і за системами підготовки перекладачів країнах: орієнтація на актуальні професійні 

стандарти для перекладацької професії; орієнтованість програм підготовки перекладачів на виклики глобаліза-

ції (навчальні програми будуються навколо аспектів: мова, текст і культура; полікультурність; професійна ко-

мунікація; багатомовність; аналіз дискурсу); обов’язкове опанування двох іноземних мов;  удосконалення пере-

кладацької компетентності (усної / письмової), зокрема у спеціалізованих вузькопрофільних сферах. Висвітлено 

на прикладі США, Австрії та України сутність та описано системи професійної підготовки перекладачів, що 

склало методологічне підґрунтя для розробки й обґрунтування авторської концепції професійної підготовки 

перекладачів в Україні. Запропонована концепція базується на розумінні того, що професійна підготовка перек-

ладачів в Україні є складовою системи професійної підготовки кадрового потенціалу України; для дієвості 

системи професійної підготовки перекладачів важливим є її функціонування в контексті професійної діяльнос-

ті; в епоху глобалізації визначальним для професійної діяльності перекладачів є відповідність їх професійної 

підготовки міжнародним професійним стандартам для перекладачів; необхідним визначається узгодженість 

освітніх і професійних стандартів для перекладачів. 

  Ключові слова: підготовка перекладачів, системи підготовки перекладачів, передпрофесійна програма, 

професійний ступінь. 
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Раскрыто концептуальные подходы к подготовке переводчиков в разных как за уровнем развития обще-

ственно-экономических отношений, так и по системам подготовки переводчиков странах: ориентация на акту-

альные профессиональные стандарты для переводческой профессии; ориентированность программ подготовки 

переводчиков на вызовы глобализации (учебные программы строятся вокруг аспектов: язык, текст и культура; 

поликультурность; профессиональная коммуникация; многоязычие; анализ дискурса); обязательное овладение 

двумя иностранными языками; усовершенствование переводческой компетентности (усной / письменной), в 

частности в специализированных узкопрофильных сферах. Освещена на примере США, Австрии и Украины 

сущность и описаны системы профессиональной подготовки переводчиков, что стало методологической осно-

вой для разработки и обоснования авторской концепции профессиональной подготовки переводчиков в Укра-

ине. Предложенная концепция базируется на понимании того, что профессиональная подготовка переводчиков 

в Украине является составной частью системы профессиональной подготовки кадрового потенциала Украины; 

для действенности системы профессиональной подготовки переводчиков важным есть ее функционирование в 

контексте профессиональной деятельности; в эпоху глобализации определяющим для профессиональной дея-

тельности переводчиков является соответствие их профессиональной подготовки международным профессио-

нальным стандартам для переводчиков; необходимым является согласованность образовательных и профессио-

нальных стандартов для переводчиков.  

Ключевые слова: подготовка переводчиков, системы подготовки переводчиков, предпрофессиональная 

программа, профессиональная степень. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Українська система 

освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і ви-

кликів часу характеризується напруженим пошуком 

шляхів випереджувального реагування на них. Ми 

поділяємо думку, що в епоху глобалізації «інтенси-

фікація культурних, освітніх, наукових зв’язків, 

розширення контактів між людьми різних націона-

льностей, рас і конфесій створює передумови для 

полікультурного розвитку, формування універсаль-

них цінностей, плідного використання кращого 

міжнародного досвіду» [1, с. 8]. У цій тезі закладено 

ідею щодо розвитку певного набору компетентнос-

тей, так необхідних сучасним фахівцям. Загальнови-

знано, що нові виклики часу породжують необхід-

ність якісно іншої системи освіти, глобальною тен-

денцією якої є компетентнісний підхід та інновацій-

на спрямованість змісту і технологій освіти. Це 

стосується й підготовки перекладачів, чию роль як 

посередника у комунікації неможливо применшити. 

А саме це надає цій професії значної ваги. Як слуш-

но зазначає науковець О. Сєргєєва, «професія пере-

кладача також змінилася в результаті стрімкого 

розвитку глобалізації…Індустрія перекладу стала 

частиною системи міжнародного зв’язку…Згідно з 

оцінкою Канадської асоціації перекладачів світовий 

ринок перекладу зростає на 15-25% щорічно» [2, 

с. 126]. А втім з’явилися і нові виклики: приток в 

галузь перекладацьких послуг некваліфікованого 

персоналу; потреба в активному впровадженні про-

фесійних стандартів для перекладачів в професійну 
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діяльність [3]; необхідність тісної кореляції профе-

сійних та освітніх стандартів для перекладачів, що 

висуває вимоги до актуалізації останніх; вимога 

щодо розробки й затвердження нового стандарту 

вищої освіти для перекладачів для освітніх рівнів 

«бакалавр», «магістр», «доктор філософії» відповід-

но до цілей реформи освіти в Україні  [4, с. 49]. 

Теоретичні основи проблеми підготовки перек-

ладачів досліджували у своїх працях як вітчизняні, 

так і закордонні вчені, зокрема С. Амеліна, 

Н. Бідюк, Г. Воронка, Т. Георгієва,  А. Грос, 

А. Іванова, С. Корсак, Т. Кошманова, Р. Кріса, 

Н. Левицька, Ф. Лімбах,  І. Марцинківський, 

Е. Піма, Б. Рубрехт, О. Сєргєєва, О. Тарнопольсь-

кий, Л. Тархова, О. Шупта, А. Янковець та ін. У 

численних дослідженнях розкриваються історичні 

аспекти перекладацької освіти, професійна підгото-

вка фахівців у зарубіжній школі, розвиток профе-

сійної підготовки перекладачів в університетах кра-

їн західної Європи, питання розробки програм під-

готовки перекладачів на світовому рівні тощо. Про-

те ідея актуальної професійної підготовки перекла-

дачів на основі компетентнісного підходу є динамі-

чною за своєю суттю, оскільки відповідає на запити 

часу. Саме тому актуальним сьогодні є виявлення 

концептуальних підходів до підготовки переклада-

чів, що допоможе з’ясувати  вимоги до спрямовано-

сті змісту та обрати інноваційні технологій для під-

готовки перекладачів. 

Метою статті є розкриття концептуальних підхо-

дів до підготовки перекладачів в різних як за рівнем 

розвитку суспільно-економічних відносин, так і за 

системами підготовки перекладачів країнах, висвіт-

лити на прикладі США, Австрії та України сутність 

та описати системи професійної підготовки перек-

ладачів, що складе методологічне підґрунтя для 

розробки й обґрунтування авторської концепції 

професійної підготовки перекладачів в Україні. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-

галом після оприлюднення стандарту Асоціації пе-

рекладачів України у 2000 році відбувся спалах 

уваги науковців до проблеми підготовки переклада-

чів [5], до вивчення, адаптації та впровадження за-

рубіжного досвіду [6; 7]. 

Перш, ніж перейти до викладу основного матері-

алу дослідження зазначимо, що під професійною 

підготовкою розуміємо процес оволодіння сукупніс-

тю “спеціальних знань, умінь і навичок, які дозво-

ляють виконувати роботу у певній сфері діяльності” 

[8, с. 155]. Спираючись на наведене визначення, ми 

під професійною підготовкою перекладачів розумі-

ємо процес оволодіння сукупністю спеціальних 

знань, умінь і навичок, які дозволяють виконувати 

роботу у сфері перекладацької діяльності, відповід-

но до вимог діючих стандартів. Професійна підгото-

вка фахівців з перекладу передбачає набуття ними 

освіти відповідного рівня (бакалавра, магістра) за 

спеціальностями, що забезпечують професійну пе-

рекладацьку діяльність. У ході дослідження 

з’ясовано, що професійна підготовка перекладачів у 

різних країнах організована у відповідності до тра-

дицій освітніх систем та перекладацьких шкіл. Уза-

гальнюючи результати досліджень науковців 

(Н. Левицька, Ф. Майер / F. Mayer) з’ясовано, що в 

світі переважають дві системи підготовки перекла-

дачів в університетах: система послідовного здобут-

тя ступенів бакалавра і магістра, що зазвичай триває 

5 років (перекладацькі програми  повної вищої осві-

ти (1-й тип)) [6; 7] та система магістерських про-

грам, що «функціонують незалежно від бакалаврсь-

ких і передбачають 2 (рідше 1) роки навчання для 

студентів, які вже отримали ступінь бакалавра у 

відповідній галузі знань», що «пояснюється інтен-

сивним вивченням іноземних мов у межах нефіло-

логічних програм підготовки фахівців. Після отри-

мання диплому бакалавра чи магістра випускники, 

маючи достатній рівень знання іноземної мови, 

можуть продовжити навчання на здобуття ступеня 

магістра з перекладу, що суттєво розширить сферу 

їхньої професійної діяльності» [6].  

На твердження Н. Левицької, перша система під-

готовки переважає у багатьох європейських країнах, 

зокрема Німеччині, Австрії, Данії; друга система – 

самостійні магістерські програми – широко розпо-

всюджена в інших країнах світу, зокрема Франції, 

США, Великій Британії [6]. Результати нашого дос-

лідження констатують, що в Україні (станом на 

початок 2018 року) офіційно визнано наявність ви-

ключно першої системи підготовки перекладачів, а 

отже програм повної вищої освіти з послідовним 

здобуттям ступенів бакалавра, а потім магістра. 

Навчальні програми у різних навчальних закла-

дах розрізняються як за змістом і професійним 

спрямуванням, так і за формою організації навчаль-

ного процесу. Система повної вищої освіти перед-

бачає набуття студентами основної мовної та кому-

нікативної компетенції, на основі яких формується 

перекладацька компетенція відповідно 1) до обраної 

спеціалізації: усний / письмовий переклад; літерату-

рний / науковий / технічний / юридичний тощо; 2) 

до обраної сфери професійної діяльності: машино-

будівництво / галузь нафто- і газодобування 

/ харчова промисловість тощо. 

Розглянемо на прикладі досвіду США, Австрії та 

України, що спільного і відмінного мають системи 

підготовки, як визначається її зміст тощо. 

Так, на європейському континенті однією з най-

старіших традицій підготовки перекладачів слід 

визнати віденську школу. У 1943 році саме у Відні  

(Австрія) було створено один з найстаріших вищих 

навчальних закладів Європи з професійної підготов-

ки перекладачів [5, с. 277]. У навчальних програмах 

акцентовано на основах перекладу. Згодом цей на-

вчальний заклад як Інститут усних і письмових пе-

рекладачів при Віденському університеті стає най-

популярнішим [9]. Професійна підготовка перекла-

дачів  в Австрії здійснюється також в університетах 

Граца й Інсбрука.  Зазначені університети пропону-

ють програми підготовки в галузі перекладу на рівні 

бакалаврата і магістратури. Станом на 2011 рік на 

рівні бакалаврату увага приділяється розвитку осно-

вної мовної та комунікативної компетенції, а також 

опануванню матеріалу лекційних курсів «Вступ до 

спеціальності перекладача», «Основи мовознавст-

ва», «Країнознавство», «Основи економіки та права» 

тощо. На рівні магістратури акценти зміщуються на 
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опанування студентами теоретичних знань зі спеці-

алізованих дисциплін (послідовний та синхронний 

переклад, лінгвістика, критика перекладу – для пи-

сьмових перекладачів; спеціальний та літературний 

переклад – для усних перекладачів) [6; 7; 9].  

Слід визнати, що програмам підготовки перекла-

дачів в Австрії (станом на 2018 рік) притаманна 

орієнтованість на виклики глобалізації. Так, для 

програми «Транскультурне спілкування /  Transkul-

turelle Kommunikation» у Віденському університеті 

вже на рівні бакалаврату ключовими аспектами, 

навколо яких будується навчальна програма, виді-

лено п’ять: мова, текст і культура; полікультурність; 

професійна комунікація; багатомовність; аналіз 

дискурсу. Важливо відзначити також, що якщо ра-

ніше програми підготовки перекладачів були зорієн-

товані на одну іноземну мову, то на сьогодні перед-

бачено обов’язкове опанування двох мов. Напри-

клад, німецька і дві мови (на вибір: боснійсь-

ка / хорватська / сербська, англійська, французька, 

італійська, польська, португальська, румунська, 

російська, іспанська, чеська, угорська) [9, с. 1]. На 

рівні магістратури йдеться про удосконалення пере-

кладацької компетентності (усної / письмової), зок-

рема у спеціалізованих вузькопрофільних сферах [9, 

с. 2]. Як було зазначено вище, у США впроваджу-

ється система підготовки перекладачів за самостій-

ними магістерськими програмами. Бакалавр у галузі 

перекладу в США – це передпрофесійна програма, 

яка пропонує студентам опанувати знань з основ 

теорії перекладу і включає основні курси перекладу, 

пропонує поглиблене вивчення іноземних мов для 

забезпечення компетентності в іноземних мовах. 

Випускники мають змогу вступати до магістратури 

в галузі перекладу (професійний ступінь) або йти 

працювати в урядових установах, у сферах бізнесу 

або промисловості, в перекладацьких агенціях або в 

якості позаштатних перекладачів [10].  

Для вступу на магістерську програму в США не-

обхідно попереднє завершення програми бакалавра-

ту (спеціалізація з певної іноземної мови або у від-

повідній галузі з курсовою роботою іноземною мо-

вою). Програми на здобуття ступеню магістра або 

PhD з перекладу зазвичай є загальними програмами 

з перекладу. Вони мають міждисциплінарний харак-

тер (історична, літературна й наукова сфери), вод-

ночас вони дають основи загальних навичок з пере-

кладу. Ключовим компонентом програм навчання 

перекладу є використання комп’ютерних програм 

перекладу та управління глосаріями, тому 

комп’ютерні навички є важливим інструментом 

майбутнього перекладача. Випускники зазначених 

магістерських програм навчання перекладу мають 

право надавати особисті й корпоративні послуги з 

перекладу, працювати в якості позаштатних перек-

ладачів, співробітників державних установ і розроб-

ників програмного забезпечення для перекладу. 

Випускники PhD-програм з перекладу мають право 

працювати в академічній сфері і викладати лінгвіс-

тику або проводити дослідження в сфері перекладу 

[11].  

Більшість програм судового / юридичного пере-

кладу (court translation), медичного перекладу (medi-

cal translation) і перекладу на конференціях (confer-

ence translation) вивчаються на магістерському рівні. 

По закінченні видається сертифікат (Certificate 

level). Наприклад, кандидати на роботу в юридич-

них і судових установах здобувають юридичні сер-

тифікати. Зазначені програми допомагають підготу-

вати кандидатів для перекладацької діяльності в 

правничій сфері, зосередив увагу на юридичних 

питаннях, професійній поведінці перекладача в залі 

суду і на підготовці до екзамену в державному суді. 

Щоб стати перекладачем у суді, потрібно скласти 

державний тест (має усний і письмовий компонен-

ти) з англійської та іноземної мов [11]. 

Однак більш конкретною програмою з перекладу 

визнано ступінь з літературного перекладу (literary 

translation degree). Зазвичай присуджується ступінь 

магістра в галузі образотворчого мистецтва (Master 

of Fine Arts). У США існує декілька програм з літе-

ратурного перекладу. Усі вони передбачають на-

вчання теорії і практики літературного перекладу. 

Під час перекладу особлива увага приділяється пе-

рекладу літератури з іноземних мов англійською. 

Зважаючи на те, що зазначені програми з літератур-

ного перекладу часто пов’язані з творчим письмом   

(Creative Writing), кандидати зобов’язані проводити 

як творчі семінари з письма і письмового перекладу, 

так і практичні і теоретичні курси з перекладу. Тому 

випускники зазначених магістерських програм ма-

ють право викладання на рівні бакалавр право ату і 

перекладати літературу англійською мовою як по-

заштатний перекладач або як співробітник перекла-

дацької фірми або видавництва [11]. 

В Україні підготовка перекладачів відповідає пе-

ршій вищеописаній системі повної вищої освіти. 

Вона впроваджується в університетах і інститутах, 

які мають відповідну ліцензію. Значна кількість 

закладів вищої освіти України готують перекладачів 

рівня «бакалавр» і «магістр».  

Дослідження дозволило виявити все зростаючу 

кількість наукових праць, в основу яких покладено 

синтез комунікативних мовленнєвих моделей та їх 

функціонування в контексті професійної діяльності. 

Зазначене можна віднести і до сфери підготовки 

фахівців з перекладу. Цим пояснюється й існування 

великої кількості програм, які, окрім мовних і пере-

кладацьких дисциплін, акцентують на оволодінні 

комп’ютерною технікою і програмним забезпечен-

ням, новітніми технологіями, що є важливими для 

сфери перекладу, на опануванні профільних вузько-

спеціалізованих дисциплін. Наприклад, «Митні 

формальності та процедури», «Основи споживчих 

знань», «Право», «Основи електронного урядуван-

ня» в освітній програмі «Германські мови та літера-

тури (переклад включно), перша - англійська» спе-

ціальності 035 «Філологія» в Університеті митної 

справи та фінансів, м. Дніпро. 

Ураховуючи те, що автори статті з самого почат-

ку розбудови філологічної спеціальності «Герман-

ські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська» в Університеті митної справи та фінан-

сів, м. Дніпро брали безпосередню участь у цьому 

процесі, зазначені орієнтири було покладено в осно-

ву розробки концепції професійної підготовки пере-
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кладачів в Україні.  

Ми виходили з того, що: 

- професійна підготовка перекладачів в Україні є 

складовою системи професійної підготовки кадро-

вого потенціалу України;  

- для дієвості системи професійної підготовки 

перекладачів важливим є її функціонування в кон-

тексті професійної діяльності; 

- в епоху глобалізації визначальним для профе-

сійної діяльності перекладачів є відповідність їх 

професійної підготовки міжнародним професійним 

стандартам для перекладачів; 

- необхідним визначається узгодженість освітніх 

і професійних стандартів для перекладачів. 

Метою концепції професійної підготовки перек-

ладачів нами визначено, по-перше, розробку ціліс-

ної дидактичної системи професійної підготовки 

перекладачів для системи неперервної професійної 

освіти; по-друге, формування й удосконалення про-

фесійної компетентності з орієнтацією на призна-

чення перекладачів, що в свою чергу, визначає зміст 

і структуру програм різнорівневої професійної їх 

підготовки (бакалавр, магістр, слухач системи під-

вищення кваліфікації).  

На підставі аналізу кваліфікаційних характерис-

тик перекладачів ми дійшли думки, що концепція 

професійної підготовки перекладачів має базуватися 

на інтеграції навчальних курсів суто філологічного і 

галузевого профільного спрямування, на безперерв-

ному удосконаленні навичок усного і писемного 

мовлення, прийомів аналітичної розумової роботи, 

які потребують знання мов.  

Тому саме відповідна для перекладача певного 

рівня професійна підготовка має забезпечити її кон-

цептуальні аспекти: 

1. На загальному рівні: світоглядно-

філософський (формування гуманістичної комуні-

кабельної особистості з відкритою для діалогу сві-

домістю); соціальний (як засіб соціалізації особис-

тості через взаємодію зі світом і собою); 

2. На спеціально-професійному рівні:  

- психологічний (створення позитивного психоло-

гічного мікроклімату в колективах, взаємодія 

суб’єктів виробничого процесу на основі спілкуван-

ня);  

- виробничий (більш повне і якісне виконання 

виробничих завдань на основі сформованої профе-

сійної компетентності);  

- методологічний (компетентнісний та функціо-

нальний підходи до навчання і підвищення кваліфі-

кації, синергетико-діалогічна основа освітнього 

процесу);  

- дидактичний (розвиток всіх сфер особистості в 

процесі формування та розвитку професійної компе-

тентності, а також оперування нею);  

- методичний (адекватність та ефективність ви-

бору форм і методів навчання та підвищення квалі-

фікації з питань розвитку професійної компетентно-

сті відповідно до вимог професійної діяльності). 

Ймовірно, підготовка перекладачів до реалізації 

цих аспектів передбачає, передусім, удосконалення 

організації їх професійної підготовки шляхом ство-

рення дієвої системи професійної підготовки як 

динамічної, актуальної і варіативної за своїми мож-

ливостями.  

При побудові концепції професійної підготовки 

перекладача ми виходили з компетентнісного і фун-

кціонального підходів до навчання, соціосемантич-

ного та контент-аналізу навчальної і практичної 

діяльності перекладачів різних галузей і професій-

них сфер (усний / письмовий переклад).  

Розробляючи концептуальні основи організації 

професійної підготовки, ми зосередили зусилля на 

вирішенні питань, які стосуються її змісту. Нами 

було враховано обсяг вимог, які висуває до фахівців 

сучасне науково-педагогічне знання, а також сут-

ність соціальних потреб, адекватних часові. 

З огляду на це в системі професійної підготовки 

виділяємо складові, а саме: структурну, змістову та 

функціонально-діяльнісну. 

У структурній складовій ми, в першу чергу, вра-

ховували учасників педагогічного процесу — студе-

нтів – майбутніх перекладачів та викладачів; мету і 

завдання, зміст підготовки; організаційні її форми і 

види. 

Також виділено змістову складову, яка визнача-

ється нами як інтегрований курс з урахуванням ву-

зькопрофільних спеціалізованих спрямувань, що 

складається з навчальних дисциплін та спецкурсів. 

Що стосується критеріїв реалізації змісту профе-

сійної підготовки, то серед головних слід виділити 

наявність теоретико-методологічних, методичних і 

практичних знань, необхідних для створення освіт-

нього простору системи неперервного розвитку 

професійної компетентності перекладачів. Нами об-

ґрунтовано необхідність впроваджувати змістову 

складову на основі актуальних програм, спецкурсів і 

занять, дидактичного матеріалу, курсів лекцій і 

практичних занять тощо. 

Функціонально-діяльнісна складова відображає 

організацію комунікативно-професійної або комуні-

кативно-навчальної професійно орієнтованої діяль-

ності майбутніх перекладачів щодо засвоєння та 

використання навчального матеріалу.  

Структура і зміст навчальних одиниць кожного 

рівня (дисципліна, спецкурс, тема, окреме заняття 

тощо) логічно та ієрархічно взаємодіють у системі 

професійної підготовки. Упровадження компонентів 

запропонованої концепції описано авторами в інших 

роботах 2017-2018 років.  

ВИСНОВКИ. Отже, професійна підготовка пере-

кладачів у різних країнах організована у відповідно-

сті до традицій освітніх систем та перекладацьких 

шкіл. Переважають дві системи підготовки перекла-

дачів в університетах: система послідовного здобут-

тя ступенів бакалавра і магістра, що зазвичай триває 

5 років (перекладацькі програми  повної вищої осві-

ти) та система магістерських програм, що «функціо-

нують незалежно від бакалаврських і передбачають 

2 (рідше 1) роки навчання для студентів, які вже 

отримали ступінь бакалавра у відповідній галузі 

знань. В Україні (станом на початок 2018 року) офі-

ційно визнано наявність виключно першої системи 

підготовки перекладачів, а отже програм повної 

вищої освіти з послідовним здобуттям ступенів 

бакалавра, а потім магістра. Незважаючи на певні 
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відмінності у системах професійної підготовки пе-

рекладачів у різних країнах, які зумовлені як уста-

леними для країн системами освіти, так і сучасними 

концепціями розвитку, концептуальні підходи до 

підготовки перекладачів в усіх країнах полягають в: 

орієнтації на актуальні професійні стандарти для 

перекладацької професії; орієнтованості програмам 

підготовки перекладачів на виклики глобалізації 

(навчальні програми будуються навколо аспектів: 

мова, текст і культура; полікультурність; професійна 

комунікація; багатомовність; аналіз дискурсу); 

обов’язковому опануванні двох іноземних мов;  

удосконаленні перекладацької компетентності (ус-

ної / письмової), зокрема у спеціалізованих вузькоп-

рофільних сферах.  

Таким чином, професійна підготовка переклада-

чів на рівні актуальних професійних стандартів є 

основоположним концептуальним підходом до під-

готовки перекладачів у будь-якій з країн, незалежно 

від рівня розвитку її суспільно-економічних відно-

син. Сутність професійної підготовки перекладачів 

полягає у формування компетентностей, які пропи-

сані у вимогах до перекладачів, встановлених у 

стандартах на послуги, в інструкціях, правилах та в 

технічних регламентах.  

Тому з огляду на процеси глобалізації та інтег-

рації, «Дорожню карту реформ» України вагомого 

значення набуває авторська концепція професійної 

підготовки перекладачів в Україні, яка базується на 

розумінні того, що професійна підготовка перекла-

дачів в Україні є складовою системи професійної 

підготовки кадрового потенціалу України; для діє-

вості системи професійної підготовки перекладачів 

важливим є її функціонування в контексті професій-

ної діяльності; в епоху глобалізації визначальним 

для професійної діяльності перекладачів є відповід-

ність їх професійної підготовки міжнародним про-

фесійним стандартам для перекладачів; необхідним 

визначається узгодженість освітніх і професійних 

стандартів для перекладачів. 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO TRAINING TRANSLATORS:  

ESSENCE AND TRAINING SYSTEMS (ON THE EXAMPLE OF THE USA, AUSTRIA, UKRAINE) 
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University of customs and finance 

vul.  2/4, Vernadsky., Dnipro, Dnipropetrovsk region, 49000, Ukraine. E-mail: amsu.pavlenko@gmail.com 

     Purpose. To reveal conceptual approaches to the training of translators in the countries which are different in terms 

of the level of socio-economic relations development as well as in the systems of training translators, to substantiate the 

concept of professional training of translators in Ukraine. Methodology. A number of theoretical methods is used in the 

research, such as analysis, comparison and systematization of the content of psychological and pedagogical, methodo-

logical and educational literature, normative documents, structural and system analysis, through which the state of de-

velopment of the problem of teaching translators in the countries different both in the level of development of socio-

economic relations and in the systems of the training of translators was determined. Results. The article proposes an 

authors' conception of the professional training of translators in Ukraine in view of the processes of globalization and 

integration, the Road Map of Reforms in Ukraine and the peculiarities of the educational process of modern higher 
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school. Originality. For the first time a comparative analysis of modern conceptual approaches to the training of trans-

lators in the countries which differ both in terms of the development of socio-economic relations and in the systems of 

the preparation of translators is conducted, and the concept of professional training of translators in Ukraine is ground-

ed. Practical value. The presented concept of professional training of translators in Ukraine will help to characterize 

the essence of topical processes in the field of the professional training of translators and facilitate a better understand-

ing by future translators of the requirements for their competences. Conclusion. Professional training of translators at 

the relevant professional standards level is a fundamental conceptual approach to the preparation of translators in any of 

the countries, regardless of the level of development of its socio-economic relations. Therefore, in view of the processes 

of globalization and integration, the Ukrainian Road Map of Reforms, the authors' concept of the professional training 

of translators in Ukraine should take on special significance. 

Keywords: training of translators, system of training translators, pre-professional programme, professional degree. 
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