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ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ФАХОВОГО ПЕРЕКЛАДУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 Сучасний підхід до вивчення іноземних мов здебільшого спирається на 

вдосконалення навичок усного спілкування як у побутовому, так і 

професійному напрямках. Останнім часом підготовлена та впроваджена в 

практичне користування велика кількість підручників, насичених 

різноманітними матеріалами усного спрямування, оскільки сучасний мовний 

освітній процес віддає перевагу більш гнучким моделям навчання на противагу 

статичним параметрам організації навчального процесу. Отже, відбувається 

перехід від звичного граматико-перекладного методу викладання до 

комунікативного. Насправді, навички усної комунікації дуже актуальні для 

подальшого особистісного та професійного розвитку, проте не треба 

зменшувати актуальність письмового перекладу, зокрема фахової літератури. 

Адже в процесі вивчення фахової іноземної мови майбутні фахівці повинні 

опанувати певні мовні компетенції для подальшої професійної взаємодії, а 

саме: досягти достатнього рівня володіння іноземною мовою, впевнено 

використовуючи спеціальну термінологію; вміти аналізувати та перекладати 

фахову літературу; редагувати іншомовні тексти; вести ділове листування; 

складати різноманітну ділову документацію; готувати доповіді та презентації 

іноземною мовою тощо. Очевидно, що для виконання цих та багатьох інших 

завдань набуття перекладацької компетентності суттєво допоможе підвищити 

рівень професійної підготовки майбутніх фахівців. 

 Проте, коли йдеться про письмовий переклад фахового тексту, або 

окремих речень, насичених вузькопрофесійною термінологією, для більшості 

студентів такі завдання часто виявляються доволі проблемними. Їм зазвичай 

простіше виконувати завдання, спрямовані на усне мовлення, незважаючи, 

навіть, на досить обмежений обсяг фахової лексики, який вони встигають 

опанувати вже наприкінці першого року навчання. Однією з причин може бути 



відсутність системної роботи зі словником для пошуку відповідної фахової 

термінології, нерозуміння структури англійського речення і, відповідно, хибне 

сприйняття інформації, закладеної у фаховий текст, хоча при перекладі 

професійних текстів неприпустиме відхилення від змісту оригінального тексту. 

При цьому такому поняттю, як «міжкультурна комунікація», увага майже 

зовсім не приділяється, отже відсутній повноцінний процес засвоєння та, 

відповідно, відтворення іноземної мови, оскільки взаєморозуміння між різними 

культурами можна досягнути тільки шляхом  міжкультурної комунікації. 

Зазначимо, що появу поняття «міжкультурна комунікація» пов’язують з 

роботою Е. Холла та Д. Трагера «Культура як комунікація» («Culture as 

Communication», 1954), у якій автори вперше запропонували  цей термін для 

широкого вжитку. Пізніше основні положення та ідеї міжкультурної 

комунікації були більш детально  представлені в роботі Е. Холла  «Німий язик» 

(«The Silent Language», 1959), у якій автор показав тісний зв'язок між 

культурою та комунікацією. Розвиваючи ідею про взаємозв'язок цих понять, 

Е. Холл дійшов висновку про необхідність навчання культурі, запропонувавши 

поставити проблему міжкультурної комунікації в центр багатьох наукових 

досліджень, виокремивши її в самостійну навчальну дисципліну.  

 Ще одним з факторів, що ускладнює роботу студентів у напрямку 

підвищення якості роботи над фаховими перекладами, є доволі значна 

обмеженість в часі на користь завдань усного спрямування.  Так, коли студенти 

отримують завдання з подвійного перекладу фахових текстів, більше проблем у 

них виникає, як правило, з перекладом англійською мовою. Цю проблему, знов 

таки, прийнято пояснювати обмеженістю лексичного запасу; багатозначністю 

багатьох англомовних термінів та, відповідно, складністю вибору відповідної 

контексту термінології; невмінням правильно структурувати англійське 

речення. Проте, і україномовний варіант перекладу часто висвітлює доволі 

низький рівень володіння культурою рідної мови. Так, В. Комісарів відзначає, 

що навчання перекладу тісно пов'язане з мовною підготовкою студентів, в 

залежності від якої існує дві навчальні ситуації. Якщо в першій ситуації 



студенти вільно володіють як мовою оригіналу, так і мовою перекладу, то тоді 

викладання зводиться до формування перекладацької компетенції, розвитку 

перекладацьких навичок, вмінню використовувати мовні засоби на різних 

етапах міжмовної комунікації. Проте, частіше ми стикаємося з протилежною 

ситуацією, коли процес навчання починається в умовах недостатнього рівня 

знань іноземної мови. В цьому випадку процес навчання набагато 

ускладнюється і вимагає від викладача високої компетенції та професіоналізму. 

[2] За словами Х.-Г. Гадамера «вимога вірності оригіналу, яку ми застосовуємо 

до перекладу, не знімає принципової різниці між мовами. Всякий переклад, що 

всерйоз відноситься до свого завдання, ясніше і простіше оригіналу». [1] Отже, 

перед викладачем іноземної мови постає завдання пояснити студентам  певні 

правила роботи над перекладом фахових текстів та знайти можливість 

якнайефективніше опрацювати цей матеріал, застосовуючи компетентісний 

підхід до процесу навчання перекладу текстів за фахом на основі розуміння 

походження термінів (етимологічна компетенція). Цілком очевидно, що без 

створення перекладацької компетентності, куди можна віднести лінгвістичну, 

соціолінгвістичну, когнітивну, соціокультурну та інформативну компетенції, 

малоймовірно досягти певних позитивних результатів в цьому навчальному 

напрямку.  

 Підкреслюючи значущість засвоєння студентами складових 

перекладацької компетентності, ми не можемо відкидати важливість розвитку 

аналітичного мислення майбутніх фахівців, яким потрібно навчитись 

правильно розкладати фрагменти тексту, що перекладається,  на складові 

елементи з метою стильового визначення спеціальної термінології; 

узагальнювати та аналізувати отриману інформацію; обгрунтовувати висновки.  

 Загалом, сучасний підхід до перекладу текстів за фахом розглядається як 

двостороння діяльність, коли у процесі перекладу зіставляються не тільки дві 

мови, а й дві культури. До того ж, відбувається інтенсивний еволюційний 

процес у сфері спеціальної лексики внаслідок науково-технічного прогресу, що 

створює певні труднощі при їх перекладі.  Отже, студентів треба навчити 



знаходити відповідні еквівалентні значення термінів при роботі з фаховими 

текстами, щоб уникати створення хибної інформації при наявності 

міжкультурні невідповідності. Студенти мають відчувати, що завдяки роботі 

над перекладом фахової літератури вони отримують нові знання, розширюють 

лексичний резерв, вдосконалюють граматичні навички, щоб у своїй 

професійній діяльності ефективно відповідати  викликам сьогодення.  
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