
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2019 (116) 

33 

УДК 372.8:378:811                                                                                              DOI: 10.30929/1995-0519.2019.3.33-38 

 

ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ  

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

Л. А. Олексієнко 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна. Е-mail: oleksienko@mail.ru 

Досліджено проблеми змісту професійної підготовки майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти Укра-

їни з урахуванням її шляху до європейської інтеграції. Проаналізовано педагогічні дослідження вітчизняних 

науковців щодо проблем змісту професійної підготовки перекладачів на сучасному етапі розвитку освіти Укра-

їни.  Акцентовано увагу на відмінності усного та письмового перекладу. З’ясовано,  що відмінною особливістю 

української системи підготовки перекладачів  від зарубіжної моделі є те, що навчальні програми західних пере-

кладацьких шкіл передбачають підготовку за двома різними  спеціальностями: «Письмовий перекладач» і «Ус-

ний перекладач». Підкреслено, що українські заклади вищої освіти випускають універсального фахівця з пере-

кладу. Визначено шляхи удосконалення професійної підготовки перекладачів в Україні. 
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Исследованы проблемы содержания профессиональной подготовки будущих переводчиков в учреждениях 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сьогодні Україна, 

вибравши шлях до європейської інтеграції та приєд-

навшись до Болонського процесу, здійснює модер-

нізацію освітньої діяльності в контексті європейсь-

ких вимог. У цих умовах значно підвищуються ви-

моги до якості перекладу, виникає необхідність 

удосконалення системи підготовки перекладачів. 

Дослідження особливостей підготовки перекладачів 

в умовах євроінтеграції дозволяє констатувати, що 

результати професійної підготовки майбутніх пере-

кладачів в українських закладах вищої освіти на 

сучасному етапі розвитку індустрії перекладу та 

трансформації перекладацької професії мають за-

безпечувати сформованість у них таких компетент-

ностей, які узгоджуються з узагальненими ключо-

вими потребами ринку перекладацьких послуг і 

вимогами стандартів щодо їх надання [1]. 

Але, перебуваючи в стані продуктивних реформ і 

переорієнтації на якісне і результативне надання 

освітніх послуг, заклади вищої освіти, які готують 

перекладачів, мають певні проблеми, на яких наго-

лошують українські науковці та викладачі. Серед 

основних проблем професійної підготовки перекла-

дачів у закладах вищої освіти науковці називають 

необхідність удосконалення змісту навчання . 

Мета статті полягає у висвітленні проблем у змі-

сті професійної підготовки майбутніх перекладачів 

у закладах вищої освіти України та шляхи їх 

розв’язання.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ба-

гато науковців і викладачів, які зацікавлені в підви-

щенні якості професійної підготовки перекладачів, 

указують на необхідність удосконалення змісту 

навчання та зміни навчальних планів (Зінукова Н. , 

Іконнікова М., Корнієнко В., Левицька Н., Марти-

нюк О., Панов С., Поліщук Л., Чередниченко О., 

Черноватий Л., Семеног О., Шуппе Л. та ін.) і про-

понують змінити набір дисциплін, які вивчаються, 

кількість аудиторних годин, переглянути блоки 

елективних курсів, приділити більшу увагу вивчен-

ню рідної мови тощо. Щодо цього, погоджуємося з 

думкою Ієронової І., яка зазначає, що, залишивши 

все краще, що було раніше у вищій школі (фунда-

ментальна базова підготовка, гуманітарна спрямо-

ваність та ін.), необхідно подумати про те, щоб зро-

бити її більш прагматичною, прибравши з процесу 

навчання все зайве. Як показує практика, студенти 

все одно не в змозі опанувати весь пропонований їм 

матеріал [2]. 

Аналізуючи зміст навчання майбутніх філологів 

галузевого перекладу з огляду на компетентнісний 

підхід, Черноватий Л. зазначає, що набір знань, 

навичок та умінь є різним як для будь-якої галузі 

людської діяльності (автомобілебудування, сільське 

господарство, мовознавство тощо), так і для різних 

видів перекладу. Цей набір знань включає сукуп-

ність певних понять, термінів. Для підготовки май-

бутніх перекладачів важливо досліджувати конкрет-
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не наповнення предметного й термінологічного 

компонентів для кожної галузі, у якій здійснюється 

навчання студентів. Лише за наявності таких даних 

можна розробляти науково обґрунтовані  навчально-

методичні матеріали для якісної підготовки майбут-

ніх спеціалістів з міжмовного посередництва у кон-

кретній сфері [3]. 

Окрім цього, науковець для визначення змісту 

навчання майбутніх  перекладачів наголошує на 

необхідності окреслення обсягу необхідних для 

перекладача предметних галузевих знань, вивчення 

закономірностей вибору способів перекладу залеж-

но від різноманітних чинників.  

Аналогічної думки дотримується Левицька Н., 

яка зазначає, що в навчальному процесі підготовки 

перекладача  необхідно ретельно відібрати та враху-

вати спеціальні знання, навички та професійні умін-

ня, водночас звернувши увагу на творчий характер 

перекладацької діяльності [4]. 

На необхідності удосконалення змістового ком-

поненту філологічної освіти, зокрема забезпечення 

інтеграції загальнонаукових, професійних, спеціалі-

зованих знань, широкого впровадження інформа-

ційно-комунікаційних технологій, елективних дис-

циплін фахового спрямування, розширення варіати-

вної складової змісту за вибором студента та опану-

вання спеціальної терміносистеми наголошують 

Іконнікова М., Корнієнко В., Максименко Л., Чер-

новатий Л.,Яцишина Н. 

На думку Максименко Л., одним із шляхів під-

вищення якості професійної підготовки переклада-

чів у закладах вищої освіти є побудова процесу 

навчання філологів-перекладачів на підставі інтег-

рованого підходу до змісту навчання з виконанням 

студентами інтегрованих практичних завдань, за-

снованих на автентичному матеріалі та спрямуван-

ням на оволодіння фаховою компетентністю. Міжп-

редметна інтеграція повинна включати в себе взає-

мозв’язок змістовних аспектів різних навчальних 

дисциплін [5]. 

Досліджуючи зміст навчання майбутніх філоло-

гів галузевого перекладу, Черноватий Л. наголошує 

на необхідності використання міждисциплінарного 

підходу, необхідності синтезу на діяльнісній основі-

традиційних і новітніх інформаційних технологій, 

коли види навчальної діяльності є об’єктом навчан-

ня і допомагають формувати загальне уявлення про 

професійну діяльність перекладача як про цілеспря-

мований, активний, тривалий процес пізнання [6–8]. 

На проблему роз’єднаності між навчальними ди-

сциплінами та величезну кількість фактичного ма-

теріалу, який пропонується засвоїти майбутнім пе-

рекладачам у межах кожного окремого предмета, 

указують Ієронова І., Іконнікова М., Мягкова О. 

Мягкова О. вважає, що головні проблеми профе-

сійної підготовки перекладачів значною мірою обу-

мовлені тим, що викладання різних теоретичних і 

практичних дисциплін усіх циклів часто «атомарне» 

і наслідком відсутності міждисциплінарних зв’язків 

є «роздільне зберігання» студентами знань, здобу-

тих у межах вивчення окремих навчальних дисцип-

лін освітньої програми, відсутність цілісної картини 

(образу) майбутньої професії [6].  

На проблемі обсягу навчального матеріалу, його 

наближення до реальних завдань професійного пе-

рекладача та періодичності оновлення; недостатньо-

го обсягу фонових знань перекладачів вказують 

Мартинюк О., Поліщук Л. 

Окрім зазначеного, Козак А.  [7] і Поліщук Л. 

[8]наголошують на практичній відсутності деклара-

тивних знань (про ринок праці, вимоги клієнтів, 

норми поведінки та стосунки між перекладачем і 

клієнтом тощо), необхідності розмежування підго-

товки усного та письмового перекладача, так як 

усний і письмовий переклад суттєво відрізняються. 

У багатьох мовах ці види перекладу навіть познача-

ються по-різному: translation і interpretation в англій-

ській, Übersetzung і Dolmetschung у німецькій, 

traduzione і interpretazione в італьянській.  

Відмінні ознаки усного та письмового перекладу 

подано в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Відмінні ознаки усного та письмового 

перекладу 

Усний переклад Письмовий переклад 

Вид перекладу, під час 

якого оригінал і його 

переклад існують у нефі-

ксованій (усній) формі, 

що передбачає однокра-

тність сприйняття перек-

ладачем відрізків оригі-

налу і неможливість 

подальшого зіставлення 

або виправлення перек-

ладу після його виконан-

ня 

Вид перекладу, під 

час якого оригінал і 

переклад існують у 

вигляді фіксованих 

текстів, до яких пере-

кладач може зверта-

тися багаторазово, 

поглиблюючи своє 

розуміння оригіналу і 

коректуючи вибрані 

варіанти перекладу  

Вид: синхронний, послі-

довний,  абзацно-фразо-

вий, переклад з аркуша, 

двосторонній переклад  

Вид: художній,  

інформативний 

Водночас може здій-

снюватися переклад кіль-

кох осіб (ораторів), які 

мають різні стилі висло-

влювання та належать до 

різних культур 

Текст для перекладу, 

уже створений, пере-

важно одним автором 

та одним стилем і 

найчастіше змінам не 

підлягає 

Відбувається у реаль-

ному часі, часу для об-

думування фраз, їх побу-

дови і виправлення не-

має. Створення тексту 

перекладу може відбу-

ватися або паралельно зі 

сприйняттям оригіналу, 

або після того, як завер-

шиться сприйняття ори-

гіналу 

Приперекладі є дос-

татньо часу для об-

думування фраз і 

вибору найбільш 

точних еквівалентів, 

можна користуватися 

довідниками та слов-

никами і кон-

сультуватися з більш 

досвідченими про-

фільними спеціа-

лістами та колегами 

 

Зважаючи на відмінності усного та письмового 

перекладу та погоджуючись з думкою Поліщук Л. 

[8], вважаємо, що кожна форма перекладацької дія-

льності, письмова чи усна, має особливості, які ви-

магають від перекладача необхідних професійних 

умінь і навичок, різних фахових здібностей, і, відпо-
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відно, різних підходів, технологій, методів підготов-

ки перекладачів у закладах освіти. 

Як зазначає Краєвська О., система вищої освіти 

перекладача в Україні досі віддає перевагу підготовці 

перекладача для виконання письмового перекладу 

(translation) на противагу усному (іnterpreting), що не 

відповідає сучасним реаліям роботи перекладача [9]. 

Відмінною особливістю зарубіжної моделі від 

української системи підготовки перекладачів є те, 

що навчальні програми західних перекладацьких 

шкіл передбачають підготовку за двома різними  

спеціальностями: «Письмовий перекладач» і «Усний 

перекладач», причому умови прийому на відділення 

усного перекладу жорсткіші, ніж на відділення пи-

сьмового перекладу. А українські заклади вищої 

освіти випускають універсального фахівця. Резуль-

татом цього є, як зазначає Поршнева О., недостатній 

рівень професіоналізму випускника, оскільки під 

час професійної підготовки відбувається змішання, 

по суті, двох різних спеціальностей, що вимагають у 

студентів-перекладачів формування специфічних 

професійно важливих якостей, умінь і навичок [10]. 

Досліджуючи фахову підготовку бакалаврів ро-

манської філології, Шуппе Л. зазначає, що в євро-

пейських університетах з першого курсу  забезпече-

но пріоритет дисциплін фахової підготовки  бакала-

врів  романської філології, які є нормативними та 

обов’язковими впродовж всіх років навчання, у 

вітчизняних університетах вони здебільшого скла-

дають перелік дисциплін за вибором студентів, по-

чинаючи з третього курсу [11]. 

Зважаючи на особливості професійної діяльності 

усного та письмового перекладача, науковці вважа-

ють за доцільне, починаючи з 2-го або 3-го курсу, 

проводити відбір студентів на спеціалізації «Пись-

мовий переклад» і «Усний переклад»,  що має відо-

бразитися  в  навчальних  планах,  які  б максималь-

но враховували як майбутню професійну діяльність 

фахівців, так і сприяли б формуванню у них відпо-

відних професійно важливих якостей. 

Замислюючись над філософією спеціальності: 

переклад – це вузькопрофільність чи універсалізм, – 

українські науковці схиляються до необхідності 

спеціалізації магістерських програм перекладу. 

Магістерські програми професійної підготовки 

перекладачів у європейському контексті мають тен-

денцію до профільної спеціалізації.  

Навчальні плани підготовки перекладачів другого 

освітнього рівня вітчизняних закладів вищої освіти 

вміщують цикли гуманітарної, фундаментальної, 

природничо-наукової, професійної та практичної під-

готовки, які поділяються на нормативну та варіатив-

ну частини (за вибором ЗВО та вибором студента).  

Такий поділ відсутній в європейських універси-

тетах, там наявні курси, спрямовані на підготовку 

магістра з визначеною спеціалізацією. 

На думку Мазур О., неможливо підготувати про-

сто «перекладача» – такого собі «універсального 

солдата», здатного однаково професійно переклада-

ти як твори художньої літератури, так і юридичні 

тексти разом із науковими трактатами [12]. 

Чередниченко О. зазначає, що «підготовка сту-

дентів за двома-трьома спеціальностями в межах 

одного навчального плану – це профанація вищої 

освіти» [13], адже неможливо «зліпити» гібрид «ви-

кладач двох іноземних мов + перекладач усього на 

світі», не вилучивши з навчальних планів цілі «ма-

сиви спецкурсів з фахової підготовки» [13], знизив-

ши  цим якість такої освіти.  

Науковці Зірка В.В., Зінукова Н.В., Світлич-

на О.Р. вважають, що тематичну підготовку перек-

ладачів для роботи у певній галузі необхідно розпо-

чинати лише тоді, коли студенти вже мають загаль-

ну професійну перекладацьку підготовку і володі-

ють  перекладацькими технологіями, а також мають 

певні знання з тієї галузі, у якій вони планують свою 

професійну діяльність. Таку підготовку може забез-

печити курс елективних дисциплін у закладах вищої 

освіти. До того ж, важливим чинником є необхід-

ність передбачити закріплення знань у вибраній 

галузі за допомогою мови для спеціальних цілей 

(ESP) [14].  

Але, зважаючи на вимоги роботодавців до пере-

кладачів, однозначно неможливо відповісти на пи-

тання: якого перекладача повинні готувати заклади 

вищої освіти, оскільки роботодавець хоче мати  

фахівця з подвійною кваліфікацією (усний і письмо-

вий), який широко обізнананий у споріднених і на-

віть у неспоріднених галузях знань. Для вирішення 

цього питання закладам вищої освіти необхідно 

застосовувати механізми ефективної взаємодії з 

роботодавцями, серед яких: вивчення потреб ринку 

перекладацьких послуг, залучення перекладачів-

практиків для проведення практичних занять з про-

фесійно зорієнтованих дисциплін, виконання проек-

тів на замовлення роботодавця, залучення профе-

сійних перекладачів для оцінювання якості підгото-

вки бакалаврів і магістрів перекладу тощо.   

В основу традиційної системи освіти підготовки 

фахівців покладено два напрями в організації освіт-

нього процесу. Як зазначає Пометун О., головною 

ознакою першого є зміст навчання, тобто, насампе-

ред, важливо, що саме викладається студентам. Дру-

гий підхід базується на обґрунтуванні процесу на-

вчання, і головним є те, як викладається студентам 

той чи інший навчальний матеріал [15].  

На думку Сорокіної О., ефективність фахової пі-

дготовки майбутніх перекладачів може бути досяг-

нута завдяки наданню автентичного матеріалу із 

соціокультурним змістом у проблемній формі, за-

безпеченню діалогічного характеру навчальної дія-

льності на підґрунті ігрового моделювання ситуацій 

міжкультурної комунікації з урахуванням фасиліта-

ції, залученню студентів до самостійної комунікати-

вно-пізнавальної діяльності з використанням меха-

нізмів педагогічної рефлексiї [16].  

Отже, акцентуючи увагу на проблемах змісту на-

вчання, науковці визначають такі шляхи їх  

розв’язання: зміна ставлення викладачів до вимог 

програми навчання своєї навчальної дисципліни 

щодо перенесення акценту з кількості пройденого 

матеріалу на якість його засвоєння (головне завдан-

ня – не «пройти» матеріал, а навчити студента вчи-

тися, спрямувавши його на діяльність); під час ви-

кладання практичних курсів основної (української), 

другої (третьої) іноземної мови з першого курсу 
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орієнтація студентів на глибоке розуміння специфі-

ки вибраної професії (практичний курс повинен 

давати студенту повну та цілісну картину мови, що 

вивчається, не повторюючи при цьому структуру 

шкільного курсу); координація теоретичних дисци-

плін для того, щоб студенти отримували єдину сис-

тему метамовних знань для використання їх у різних 

аспектах професійної діяльності. 

Погоджуючись із думкою Биндас О., Зінуко-

вої Н., Ольховської А., Мартинюк О.,  Чередниченка 

О. та інших науковців,  уважаємо, що оптимальним 

для української вищої освіти є взаємоузгоджене 

існування освітніх програм загального та вузькоп-

рофільного спрямування. Збільшення спеціалізацій 

підготовки перекладачів є доцільним для рівня ви-

щої освіти  «Магістр». Зміст програм загального 

спрямування повинен бути розрахований на широку 

сферу працевлаштування перекладачів, тоді як про-

грами вузькопрофільної орієнтації необхідно розро-

бляти для задоволення потреб як окремих сегментів 

ринку перекладацьких послуг, так і враховуючи 

потреби ринку праці окремих регіонів, де функціо-

нує заклад вищої освіти.  Наприклад, навчати перек-

ладачів за запитом конкретного підприємства, нада-

вши можливості вибрати тільки ті професійно-

зорієнтовані навчальні дисципліни, знання яких 

необхідне для практичної діяльності в межах певно-

го виробництва чи установи (юридичний переклад, 

переклад науково-технічних текстів, усний послідо-

вний переклад).  

ВИСНОВКИ. Розвиток ринку перекладацьких 

послуг потребує вирішення питань, які порушують 

українські науковці-перекладознавці, а саме: якою 

має бути програма підготовки перекладачів; чи має 

перекладач бути універсальним фахівцем або варто 

обмежити підготовку фахівця певною спеціалізаці-

єю; чи можливо підготувати перекладача, здатного 

однаково професійно перекладати як твори худож-

ньої літератури, так і юридичні і технічні тексти; чи 

можлива підготовка студентів за двома-трьома спе-

ціальностями в межах одного навчального плану? 

Шляхи удосконалення професійної підготовки 

перекладачів в Україні ми вбачаємо у збільшенні 

кількості освітніх програм підготовки перекладачів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерсько-

го) рівнів, збільшенні частки вибіркових навчальних 

дисциплін у їхньому складі, які відповідають профе-

сійним інтересам майбутнього фахівця, приведенні 

змісту освітніх програм у відповідність до ринку 

праці, ринку перекладацьких послуг та їх оновленні 

із залученням фахівців цієї галузі.  

Одним з ефективних шляхів розв’язання означе-

них проблем,на нашу думку, є вивчення особливос-

тей і використання позитивних аспектів підготовки 

перекладачів у закладах вищої освіти країн Євро-

пейського Союзу, які є активними учасниками про-

цесу європейської інтеграції в галузі освіти. 
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Purpose. The article deals with the problems of the content of future translators training in Ukrainian higher educa-

tional institutions and the ways to their solution. Methodology. The research was conducted using systematic and inter-

disciplinary approaches, using general scientific theoretical methods: analytical, structural and functional analysis, syn-

thesis, comparison, induction and deduction. Findings. The pedagogical researches of the Ukrainian scientists concern-

ing the problem of the content of professional training of future translators in higher education institutions of Ukraine 

were analyzed. Scientists emphasize the necessity to improve the content component of philological education, in par-

ticular, the provision of integration of general scientific, professional, specialized knowledge, wide introduction of in-

formation and communication technologies, elective disciplines of professional direction, extension of the variable 

component of the content by the student's choice and mastering special terminology system. Special attention was paid 

to the question of delimitation of an oral and written translator preparation as oral and written translation differ signifi-

cantly. Possible ways for solving the problems of translators training in Ukraine were determined. Originality. The 

scientific novelty lies in the fact that for the first time problems of the content of professional training of translators in 

Ukraine at the present stage and ways to their solution were considered in the article. Practicalvalue. The results of the 

research can be used to improve translators professional training for the first (Bachelor's) and the second (Master's) 

degree in higher educational establishments of Ukraine in the context of European integration processes. Conclusions. 

Future translators professional training efficiency can be achieved by increasing the number of educational programs for 

preparation of translators of the first and second levels, increasing the proportion of optional subjects in their content, 

bringing the content of educational programs in line with the labor market, the market of translation services and their 

updating with the involvement of specialists in this field. 

Key words: training content, professional training, translator, oral translator (interpreter), written translator.  
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