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АНОТАЦІЯ 

Дудіна О.В. Підготовка фахівців з технічного перекладу в 

університетах США. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут 

вищої освіти НАПН України, Київ, 2020. 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

запропоновано вирішення наукового завдання теорії і методики професійної 

освіти – якісна підготовка фахівців з технічного перекладу на магістерському 

рівні. Теоретично обґрунтовано побудову професійної підготовки магістрів з 

технічного перекладу в університетах США. Узагальнено досвід професійної 

підготовки магістрів з технічного перекладу в університетах США, що 

дозволило виявити широкий спектр навчальних дисциплін і специфічні 

особливості програм магістерської підготовки у сфері технічного перекладу. 

Виявлено сучасні тенденцію та особливості професійної підготовки 

магістрів з технічного перекладу в університетах США; розкрито зміст, 

форми і методи навчання магістрів-перекладачів у США; встановлено 

основні критерії відбору викладачів, які здійснюють підготовку магістрів з 

технічного перекладу. 

З’ясовано стан та передумови розвитку професійної освіти магістрів за 

спеціалізацією з технічного перекладу в системі вищої освіти України; 

виявлено проблеми в підготовці технічних перекладачів у системі вищої 

освіти України; обґрунтовано засади підготовки магістрів за спеціалізацією з 

технічного перекладу в Україні та запропоновано відповідну концептуальну 

модель. 

Встановлено, що випускники університетів здобувають освітній 

ступінь магістра із спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізаціями з 

перекладу, що не відповідає міжнародним підходам і світовій практиці 

підготовки технічних перекладачів. Актуальні напрями сучасних досліджень 

зосереджені на провідних світових досягненнях у підготовці фахівців з 
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технічного перекладу, українські вчені, викладачі (філологи, педагоги) 

вивчають міжнародний досвід, здобутки зарубіжних колег і намагаються 

втілювати їх у практику національної системи підготовки перекладачів. 

Технічні перекладачі забезпечують доступ до сучасних науково-технічних 

знань з різних країн світу. Питання професійної підготовки 

висококваліфікованих, конкурентоздатних, інтелектуально розвинених 

фахівців з технічного перекладу в Україні набуває особливої актуальності. 

Сучасна соціально-політична ситуація та нова державна освітня політика 

встановлюють сучасні вимоги до професійності технічного перекладача.  

Результати теоретичного аналізу засвідчили, що існує проблема 

підготовки таких фахівців з технічного перекладу, які здатні ефективно 

працювати в умовах внутрішньої та міжнародної конкуренції, поєднувати 

високу професійну культуру та глибокі фундаментальні знання, набуває 

особливої актуальності за умов політичної та економічної інтеграції України 

в світовий простір. 

Під час дослідження виявлено соціально-педагогічний контекст 

підготовки магістрів з технічного перекладу, зокрема розкрито методи 

підготовки фахівців з технічного перекладу в США, висвітлено форми 

організації навчання та практики магістрів з технічного перекладу в США 

(аудиторні, практичні та лабораторні заняття, а також самостійна робота, 

стажування, практична підготовка на постійному місці роботи та 

дослідницько-перекладацькі проекти тощо) та методи і технології 

викладання та навчання для технічних перекладачів (лекції, семінари, 

консультації, незалежне дослідження, лабораторне та практичне навчання, 

екскурсії, проблемне навчання, проекти тощо); розкрито основні пріоритети 

забезпечення якості вищої освіти за освітніми програмами підготовки 

фахівців з технічного перекладу та з’ясовано тенденції та особливості 

розвитку підготовки фахівців з технічного перекладу в університетах США. 

З’ясовано, що головною метою розвитку системи професійної 

підготовки магістрів з технічного перекладу Департамент освіти США 
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визначає якість підготовки перекладачів. Вимоги, які ставить держава та 

суспільство до технічних перекладачів, – це отримання професійної 

кваліфікації, обов’язкова наявність ступеня бакалавра і бажана наявність 

ступеня магістра з перекладу або з технічної сфери.  

Визначено тенденції в підготовці магістрів з технічного перекладу в 

США, зокрема тенденція до перманентного вдосконалення перекладацької 

компетентності та профільної орієнтації. Охарактеризовано тенденцію до 

децентралізації освіти технічних перекладачів як основний напрям в 

підготовці перекладачів, до якого належить розроблення та впровадження 

освітніх програм підготовки магістрів з технічного перекладу та модернізація 

системи їх оцінювання, що належить до компетенції влади штату, а також 

підтримка технічних перекладачів шляхом підвищення статусу перекладача. 

Методологічні основи дослідження проблеми професійної підготовки 

магістрів з технічного перекладу в університетах США дозволили виділити 

основний принцип підготовки фахівців з технічного перекладу, що полягає у 

безперервному підвищенні професійної кваліфікації та компетентностей 

перекладача. 

У дисертації розкрито підходи до формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця з технічного перекладу; розвитку 

науково-дослідницьких здатностей майбутніх технічних перекладачів; 

проаналізовано основні проблеми в підготовці магістрів з технічного 

перекладу в університетах України та шляхи їх вирішення; обґрунтовано 

можливості застосування провідних ідей досвіду США для підготовки 

магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу в Україні. 

Розроблено концептуальну модель підготовки магістрів за 

спеціалізацією з технічного перекладу в Україні, що включає в себе такі 

складові: вимоги до попереднього ступеня; система принципів; профільна 

спеціалізація; основні результати навчання за профільною спеціалізацією; 

форми освітнього процесу та види навчальних занять; методи викладання та 

навчання; інструменти, технології та засоби навчання. 
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Обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної 

професійної підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу на 

основі досвіду США відповідно до запропонованої концептуальної моделі 

Ключові слова: фахівець з технічного перекладу, магістр з технічного 

перекладу, технічний переклад, порівняльне дослідження підготовки 

магістрів, професійна освіта США, кваліфікаційні напрями підготовки 

магістрів, професійна компетентність перекладача, методи і технології 

викладання і навчання, освітні і професійні стандарти. 

 

ANNOTATION 

Dudina O.V. Training Specialists in Technical Translation in the 

Universities of the USA. – Manuscript. 

Thesis for Сandidateʼs degree in Pedagogy, speciality 13.00.04 – Theory and 

Methodology of Professional Education. – Institute of Higher Education of the 

NAES of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The theoretical generalization is carried out in the dissertation research and 

ways of solution of a scientific problem of the theory and methodology of 

professional education – the qualitative preparation of experts in technical 

translation at a Master’s level are offered. The system of professional training of 

Masters in technical translation at US universities is substantiated theoretically. 

The experience of professional education of Masters in technical translation at US 

universities is summarized, which allowed the identification of a wide range of 

courses and specific features in Master programs in the field of technical 

translation. 

The modern tendency and features of professional education of Masters in 

technical translation in US universities are identified; the content, forms and 

methods of teaching Master’ students in translation in the USA are revealed; the 

main criteria for selecting teachers for masters programes in technical translation 

are identified. 
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The state and preconditions of the development of professional education of 

Masters in technical translation in Ukrainian higher education system are clarified; 

the problems of technical translators training in Ukraine are identified; the 

fundamentals of training Masters in technical translation in Ukraine are 

substantiated and the corresponding conceptual model is offered. 

It is outlined that graduates obtain a Master degree in Philology with focus in 

translation, which does not correspond to the international approaches and the 

world practice of training technical translators. Current areas of modern research 

focus on the world leading achievements in training experts in technical 

translation, Ukrainian scholars (philologists, pedagogists) study international 

practice, the foreign colleagues’ achievements and try to implement them in the 

practice of national system of training translators. Technical translators provide 

access to modern scientific and technical knowledge from the whole world. The 

issue of professional training of highly qualified, competitive, intellectually 

developed specialists in technical translation in Ukraine becomes especially 

relevant. The current socio-political situation and the new state educational policy 

set modern requirements for the professionalism of a technical translator. 

The results of the theoretical analysis showed that there is a problem of 

training such specialists in technical translation who are able to work effectively in 

domestic and international competition, combine high professional culture and 

deep fundamental knowledge, becomes especially relevant in terms of political and 

economic integration of Ukraine into the world.  

The study revealed the socio-pedagogical context of training masters in 

technical translation, in particular, revealed the methods of training specialists in 

technical translation in the USA, highlighted the forms of training and practice of 

masters in technical translation in the US universities (classroom, practical and 

laboratory work, and independent study, internships, on-the-job training and 

research and translation projects, etc.) and the teaching methods and technologies 

for technical translators (lectures, seminars, consultations, independent research, 

laboratory and practical training, excursions, problem-based learning, projects, 
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etc.); the main priorities of quality assurance in higher education in educational 

programs for specialists in technical translation are revealed, and the tendencies 

and peculiarities of the development of training specialists in technical translation 

in the US universities are clarified. 

It was found that the main goal of the development of the system of 

professional training masters in technical translation is determined by the US 

Department of Education as the quality of training of translators. The requirements 

of the state and society for technical translators are obtaining a professional 

qualification, the mandatory bachelor&apos;s degree and the desired 

master&apos;s degree in the field of translation or technical sciences. 

The trends in training masters in technical translation in the United States 

have been identified, in particular, the tendency to permanently improvement of 

translation competence and professional orientation. The tendency to decentralize 

the education of technical translators as the main direction in the training of 

translators, which includes the development and implementation of educational 

programs for masters in technical translation and modernization of their 

assessment system, which is the responsibility of state authorities, as well as 

support for technical translators by enhancing the status of translators. The 

methodological basis of the study of the problem of professional training of 

masters in technical translation at the US universities allowed us to identify the 

basic principle of training specialists in technical translation, which is the 

continuous improvement of the professional skills and competencies of a 

translator. 

Scientific approaches to the development of professional competence of the 

specialist in technical translation are presented in the dissertation.  The 

development of research abilities of future technical translators and the main 

problems in the preparation of masters in technical translation in the universities of 

Ukraine and the ways to solve them are analyzed. The possibilities of 

implementation of leading ideas of the US experience for training masters in 

technical translation to Ukrainian higher education are substantiated. 
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The conceptual model of training masters in technical translation in Ukraine 

has been developed, which includes the following components: requirements for 

the previous degree; system of principles; profile specialization; main learning 

outcomes in the profile specialization; forms of educational process and types of 

educational classes; teaching and learning methods; tools, technologies and 

teaching aids. 

The recommendations for improving the domestic professional training of 

masters in technical translation based on the U S experience in accordance with the 

proposed conceptual model are substantiated. 

Keywords: specialist in technical translation, master in technical translation, 

technical translation, comparative research in training masters, US professional 

education, information technology, qualifying areas of training masters, 

professional competence of interpreter, form and technology education, 

educational and professional standards. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інтеграція національної системи вищої освіти 

України у світовий простір вищої освіти та міжнародний дослідницький 

простір вимагає спрямованого реформування вищої освіти з метою 

забезпечення її конкурентоздатності. Пріоритетним напрямом розвитку 

вищої освіти в Україні є підготовка висококваліфікованих, професійно 

компетентних фахівців, здатних в умовах сучасного інформаційного 

суспільства до самореалізації, постійного вдосконалення й професійного 

саморозвитку. Це визначається законодавчими документами, передусім 

законами України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» (2017 р.), «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.). Сучасний науково-

технічний прогрес необхідний для соціально-економічного й культурного 

розвитку людства, а його здобутки мають бути доступними для використання 

представниками різних мов і культур. Важлива роль фахівців з технічного 

перекладу полягає у забезпеченні доступу до сучасних передових науково-

технічних знань з різних країн світу без мовних перешкод. Отже, питання 

професійної підготовки висококваліфікованих, конкурентоздатних та 

інтелектуально розвинених фахівців з технічного перекладу в світі та, 

зокрема, в Україні набуває особливої актуальності.  

Науково-технічний та економічний потенціал США як 

високорозвиненої держави зумовили інтерес до вивчення досвіду цієї 

провідної у сфері вищої освіти країни з підготовки технічних перекладачів в 

високорейтингових університетах США. 

Науково-педагогічні дослідження, здійснені в останнє десятиріччя, 

характеризують світові тенденції у вищій освіті. Проблемам якісної 

професійної підготовки у закладах вищої освіти, зокрема відповідному 

міжнародному досвіду, присвячені праці Є. Беседіної [1], С. Воробйової [16], 

І. Зязюна [31], Л. Карпинської [37], О. Мартинюк [61-68], О. Нітенко[80].  

Різні аспекти розвитку вищої освіти в США досліджено в працях 



15 

 

С. Калашнікової [33, 34], В. Кудіна [55], О. Мартинюк [63, 64, 68], В. Мітіна 

[73], І. Пасинкова [85], О. Романовського [96], В. Супяна [109], Л. Філіппової 

[124], С. Шандрук [129]. Ж. Таланової [111]. Проблеми впровадження 

ступеневої вищої освіти висвітлено в роботах Н. Дем’яненко [22], 

А. Джуринського [24], В. Лугового [58, 59], О. Нітенко [80], В. Майбороди 

[60], Ю. Рашкевича [92-94], Ж Таланової [119]. 

Важливим джерелом вивчення освітньої системи США є праці 

американських науковців П. Альтбаха та Дж. Келлі [136], Р. Белла [140], 

М. Вільямса [228], А. Крафта [148], М. Ірота [157], С. Райта [229], Р. Реді 

[192], Р. Тілера [214], І. Хеннесі [166] та ін. 

За результатами аналізу наукової та методичної літератури, 

інформаційних джерел з проблеми підготовки фахівців з технічного 

перекладу виявлено такі суперечності: 

– між суспільною потребою у конкурентоздатних, 

висококваліфікованих, компетентних у науково-технічному перекладі 

фахівців і недосконалістю магістерської підготовки за спеціалізацією з 

технічного перекладу в університетах України; 

– між інтенсивним розширенням міжнародного обміну науковою та 

науково-технічною інформацією за участі технічних перекладачів-

професіоналів з використанням програмного забезпечення, обумовленого 

тенденціями глобалізації, євроінтеграції та науково-технічного прогресу, та 

недостатньою кількістю таких фахівців в Україні. 

Прагнення вивчити досвід професійної підготовки фахівців з 

технічного перекладу в університетах США як провідної країни в сфері 

вищої освіти з метою його екстраполяції на професійну магістерську освіту в 

закладах вищої освіти України зумовило вибір теми дисертаційного 

дослідження «Підготовка фахівців з технічного перекладу в 

університетах США». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексних тем наукових 
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досліджень Інституту вищої освіти НАПН України та відповідно до плану 

наукової роботи відділу теорії та методології природничої й інженерної 

освіти за темою «Теорія і практика моніторингу якості природничої та 

інженерної освіти в Україні ХХІ століття» (№ 0106U002011), 2013–2015 рр. 

та відділу політики та врядування у вищій освіті за темою «Автономія та 

врядування у вищій освіті» (№ 0113U003102), 2015–2016 рр. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – визначити 

теоретичні та методичні основи підготовки фахівців з технічного перекладу 

на магістерському рівні в університетах США та розробити концептуальну 

модель розвитку такої підготовки в Україні з урахуванням досвіду США. 

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження: 

– визначити стан дослідження проблеми у вітчизняній та зарубіжній 

літературі та уточнити відповідний поняттєво-термінологічний апарат;  

– охарактеризувати основні підходи, форми, методи та зміст підготовки 

фахівців з технічного перекладу в університетах США та забезпечення якості 

такої вищої освіти; 

– виявити тенденції та встановити особливості підготовки фахівців з 

технічного перекладу в університетах США; 

– розробити й обґрунтувати концептуальну модель підготовки магістрів 

з технічного перекладу в Україні та рекомендації щодо її розвитку на основі 

досвіду такої підготовки в США.  

Об’єкт дослідження – підготовка фахівців з перекладу у вищій освіті. 

Предмет дослідження – підготовка магістрів з технічного перекладу в 

університетах США. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і виконання поставлених 

завдань використано комплекс таких методів: 

– аналіз, узагальнення, контент-аналіз – для визначення стану 

розробленості досліджуваної проблеми в педагогічних, науково-методичних 

працях вітчизняних і зарубіжних науковців, стратегічних і нормативних 

документах, інформаційних джерелах; 
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– порівняння, інтерпретація, класифікація, систематизація – для 

виявлення провідних тенденцій та особливостей у професійній вищій освіті 

перекладачів у США, для визначення й характеристики основних підходів, 

форм, методів і змісту підготовки фахівців з технічного перекладу в 

університетах США та забезпечення її якості; 

– статистичний аналіз, узагальнення – для формування висновків, 

виокремлення фундаментальної та практичної складових у підготовці 

технічних перекладачів у системі вищої освіти США, а також для 

оцінювання стану підготовки фахівців з технічного перекладу в США та в 

Україні й вироблення рекомендації щодо розвитку такої підготовки в 

Україні; 

– бесіда, спостереження, опитування, обговорення актуальних питань 

під час конференцій, дискусій з американськими викладачами на 

міжнародних зустрічах – для отримання первинного емпіричного матеріалу з 

метою виявлення особливостей підготовки магістрів з технічного перекладу 

в університетах США; 

– моделювання – для розроблення концептуальної моделі підготовки 

магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу в Україні. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що уперше:  

– виявлено та обґрунтовано тенденцію (перманентного вдосконалення 

перекладацької компетентності та профільної орієнтації) та особливості 

(забезпечення повної сформованості готовності випускників магістерських 

програм з технічного перекладу до висококваліфікованої, продуктивної та 

креативної професійної діяльності; навчання у мультикультурному 

середовищі; застосування новітніх засобів автоматизованого перекладу під 

час навчання; сертифікація технічних перекладачів; забезпечення якості 

через акредитацію освітніх програм на основі стандартів) підготовки 

магістрів з технічного перекладу в США; 
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– визначено основні підходи (поведінковий, особистісний, 

конструктивістський та рефлексивний), форми (очна та дистанційна), методи 

викладання і навчання (дослідницький, екскурсійний, проблемний, 

проектний, електронно-інтерактивний) у підготовці магістрів з технічного 

перекладу в університетах США; 

 – визначено поняття «професійна підготовка фахівців з технічного 

перекладу» як комплексний процес практико орієнтованого навчання, 

протягом якого формуються/набуваються перекладацька, лінгвальна, 

екстралінгвістична, стратегічна, ціннісна компетентності, що включають 

знання з технічних наук, практичний досвід, спроможність відповідати за 

вірогідність перекладу та діяти згідно з визначеними стандартами під час 

професійної діяльності; 

– розроблено концептуальну модель підготовки магістрів за 

спеціалізацією з технічного перекладу в Україні на основі досвіду США; 

удосконалено: 

– систему основних підходів до забезпечення якості підготовки 

фахівців з технічного перекладу на магістерському рівні (компетентнісний, 

студентоцентрований, когнітивний та функціоналістський підходи до 

розроблення освітніх програм, зокрема змісту, методів викладання та 

навчання, методик контролю й оцінювання результатів навчання; 

селективний підхід до формування висококваліфікованого викладацького 

потенціалу університетів); 

набули подальшого розвитку рекомендації щодо розвитку підготовки 

магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу в Україні на основі 

досвіду такої підготовки в США. 

Гіпотеза дослідження: виявлені компоненти досліджуваної системи 

професійної підготовки магістрів з технічного перекладу в США становлять 

значний інтерес для педагогічної теорії та практики вітчизняних вчених, 

зокрема, сприятимуть удосконаленню професійної підготовки фахівців з 

технічного перекладу в університетах України. 



19 

 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-методичних рекомендацій щодо магістерської 

підготовки за спеціалізацією з технічного перекладу в Україні. Результати 

наукового пошуку можуть бути використані в педагогічних (у т.ч. 

порівняльних) дослідженнях, при розробленні та вдосконаленні освітніх 

програм, посібників, дистанційних курсів і методичних рекомендацій для 

підготовки перекладачів у закладах вищої освіти. 

Положення дисертаційного дослідження використані в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

В. Винниченка (довідка від 1 листопада 2019 р. № 01-10/746), Донецькому 

національному медичному університеті (довідка від 28 жовтня 2019 р. № 79); 

Льотній академії Національного авіаційного університету (довідка від 25 

жовтня 2019 р. № 01-08/2959). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в 

дисертаційній роботі, одержано автором самостійно. 

У дисертації не використовувалися ідеї й розробки, що належать 

співавторам. В опублікованих у співавторстві з Л. В. Стрельченко статті [104, 

107] внесок здобувача полягає в дослідженні шляхів підвищення ефективної 

підготовки викладачів іноземної мови в профільних закладах вищої освіти та 

застосуванні інтерактивних технологій у вищій освіті; у статті, виконаній у 

співавторстві з Г. О. Козлаковою [205], внесок здобувача полягає в аналізі 

тенденцій формування комунікативної компетентності з іноземної мови 

студентів закладів вищої освіти на основі застосування інтерактивних 

технологій та дослідженні дидактичних можливостей удосконалення 

освітнього процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження представлено на науково-практичних, науково-методичних 

конференціях різного рівня: 

– міжнародних: «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 

2014, 2015); «Освіта – Технології – Комп’ютерні науки» (Жешув, Польща, 
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2014); «Subject and object of cognition in a projection of educational techniques 

and psychological concepts» (Лондон, Великобританія, 2014); «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (Суми, 

2015);  

– всеукраїнських: «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 

2012); «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних 

студентів у вищих навчальних закладах України» (Дніпропетровськ, 2016); 

– звітних: «Наука і вища освіта» (Київ, 2014; 2015); 

– круглих столах: «Фахові мови, термінологія та проблеми перекладу» 

(Кіровоград, 2014). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 

15 публікаціях, з яких 6 статей – у наукових фахових педагогічних виданнях 

України, 3 статті – в інших виданнях України, 2 статті – у міжнародних 

наукових виданнях, 3 тези доповідей – у збірниках наукових праць та 

матеріалах конференцій та 1 – навчальний посібник. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації складає 218 сторінок, з них – 160 сторінок основного тексту. 

Список використаних джерел складають 230 найменувань, з них англійською 

мовою – 97. Робота містить 8 таблиць і 3 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ТЕОРІЇ ПІДГОТОВКИ  

ФАХІВЦІВ З ПЕРЕКЛАДУ 

 

 

1.1. Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців з перекладу 

Питання підготовки висококваліфікованих, компетентних фахівців з 

технічного перекладу в системі професійної вищої освіти в Україні не є 

достатньо висвітленим у педагогічній науці, тому основним ресурсом для 

визначення сучасного розвитку професійної освіти технічних перекладачів є 

дослідження досвіду такої підготовки за кордоном та адаптація кращих 

практик в національній системі вищої освіти. 

Законом України «Про вищу освіту» (2014 р.) визначено «шляхи 

реформування вищої освіти в контексті інтеграції України до європейського 

простору вищої освіти, де вітчизняна вища освіта потребує переосмислення 

традицій, пов’язаних з модернізацією освітніх програм магістрів відповідно 

до сучасних суспільних вимог» [29].  

Вітчизняні науковці (В. Андрущенко [5; 6], Г. Козлакова [45; 46], 

К. Корсак [49; 50], В. Луговий [6; 58; 59], В. Кудін [55], Н. Абашкіна [2], 

Т. Кучай [56]) досліджують основні проблеми розвитку вищої освіти та 

інноваційні процеси у ній.  

Теоретичний аналіз науково-методичної літератури з теми 

дисертаційного дослідження показує, що розробкою моделей професійної 

підготовки конкурентоспроможних перекладачів займалися Є. Беседіна [11], 

І. Бахов [10], Н. Абабілова [1],  А. Козак [44], Ж. Таланова [111–119].  

Головні чинники якісного перекладу розглядали Є. Гула [20], 

Н. Іваницька [32], П. Тівіков [123]. Професійні програми підготовки магістрів 

з іноземних мов досліджували О. Зіноватна [30], В. Карабан [35; 36], 

О. Мартинюк [61–68], М. Миронова [72], С. Панов [84].  
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На думку, Т. Рудницької та Н. Мельник, «підготовка перекладачів 

вимагає постійної роботи з удосконалення форм і методів навчання, 

раціонального поєднання загальних та спеціальних дисциплін, навчання і 

практики» [97]. Учені стверджують, що «майстерність і висока кваліфікація 

перекладача – це не лише вільне володіння лексико-граматичними системами 

тих мов, з якими він працює (іноземною та рідною) та базовим знанням 

перекладознавчих дисциплін, тобто володінням засобами та прийомами 

перекладу різних за характером (чи жанром) текстів, оскільки професіоналізм 

перекладача є результатом його безперервної та наполегливої праці зі 

самовдосконалення, тому висококваліфіковані перекладачі використовують 

свої знання, уміння та навички, необхідні для роботи в постійно змінних 

умовах, для того, щоб відповідати вимогам сьогодення та стати 

конкурентоспроможними фахівцями у сфері власних професійних інтересів» 

[97]. 

На сьогодні є значна кількість монографічних досліджень, присвячених 

проблемі удосконалення якості вищої освіти. Зокрема, у колективній 

монографії «Проблеми якості вищої освіти» визначено «особливості 

сучасної системи забезпечення якості освіти, можливі шляхи вирішення 

проблем спільного розвитку освіти й суспільства у XXI столітті в контексті 

формування нової культури забезпечення якості освіти та окреслено 

фундаментальні відкриття, що стосуються цілковитої зміни понять «освіта» 

та «якість вищої освіти» [49, с. 117–119].  

Вагомий внесок у теоретичне обгрунтування підвищення якості 

навчання магістрів перекладу було зроблено такими науковцями, як-от: 

М. Габр [161; 162], Т. Ганічева [18], К. Клауді [175], А. Козак [44], Т. Кучай 

[56], І. Пасинкова [85], В. Радчук [91], Б. Рубрехт [195], М. Теннент [209], 

Л. Черноватий [128] та ін.  

Питання підготовки магістрів до здійснення перекладацької діяльності 

й розвитку професійно важливих якостей особистості перекладача 

розглядали М. Варела [225], Н. Іваницька [32], Ю. Колос [48], М. Роджерс 
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[193], Ж. Таланова [111-118], А. Янковець [133] та ін. 

Теоретико-методологічні засади професійної підготовки магістрів з 

технічного перекладу в США та Україні сформульовано в працях Дж. Бірна 

[142], С. Воробйової [16], М. Габра [161; 162], Е. Хеннесі [166], В. Карабана 

[35], П. Кастберга [169; 170], К. Лопеса [178], С. Монтгомері [182], 

П. Ньюмарка [187], С. Панова [84], Д. Самуельссона-Брауна [197], 

З. Підручної [88], Т. Рудницької [97] та ін.  

Аналіз американських досліджень показує, що професіоналізм є 

основним поняттям в теорії та практиці технічного перекладача. 

Непрофесіоналізм будь-якого перекладача, а особливо технічного, може 

завдати значних збитків, а іноді навіть загрожує існуванню організації. В 

основі діяльності фахівця з технічного перекладу як професіонала лежать 

такі загальні критерії. 

1. Володіти етичними знаннями та вдало їх застосовувати. 

Американський учений М. Теннет надає «цій умові найвищого статусу в 

кодексі поведінки перекладача, вони часто стикаються з конфіденційною 

інформацією, як-от: бізнес-плани, маркетингові стратегії або винаходи та 

ніколи не повинні використовувати ці знання, якщо це завдасть шкоду 

клієнтові; технічний перекладач, проявляючи чесність та відданість справі, 

мусить створити сприятливі стосунки зі своїми клієнтами засновані на довірі, 

тому він ніколи не повинен брати роботу з перекладу, яка виходить за межі 

їхніх професійних можливостей» [209].  

2. Володіти передовими знаннями щодо мови перекладу. «Фахівець з 

технічного перекладу оволодіває мовою оригіналу і мовою, на яку 

перекладає на високому рівні, і сучасними знаннями з інженерної галузі для 

чіткої й зрозумілої передачі інформації, а також фахівець достатньо 

ознайомлений з тематикою або сферою перекладу, для здійснення 

достовірного перекладу [209]. 

3. Самовдосконалюватися протягом життя та використовувати 

дослідницьку компетентність в діяльності. «Фахівець з технічного 
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перекладу проявляє потенціал до навчання протягом життя і готовий 

пристосуватися до швидкозмінних умов сучасного технологізованого світу, 

тому технічний перекладач також оволодіває сучасними засобами зв’язку, 

зокрема вдало використовує сучасні технології, тобто професійні перекладачі 

ніколи не повинні припускатися думки про те, щоб припинити навчання та 

самовдосконалення» [209]. 

Сучасний науковий прогрес повною мірою впливає на розвиток 

інформаційного суспільства й готовність особистості до самостійної 

інформаційної діяльності. Професійна компетентність та культура 

перекладача сприють успішній діяльності фахівця з технічного перекладу й 

забезпечують його свободу дій. Якісна вища освіта та економічні знання 

підвищують соціальний статус фахівця з перекладу, особливо 

спеціалізованого перекладу. Сьогодні, розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності має бути однією з основних цілей під час 

навчання магістра з технічного перекладу. 

Поняття «інформація» стає підґрунтям інформаційно-комунікаційної 

компетентності, дослідженню якої присвятили свої праці вчені Г. Козлакова 

[45, 46, 47], Ж. Таланова [119], Л. Ташова [121], І. Бахов [10], Ю. Колос [48].  

Отже, професійна компетентність та культура перекладача сприють 

успішній діяльності фахівця з технічного перекладу й забезпечують його 

свободу дій. Якісна вища освіта та економічні знання підвищують соціальний 

статус фахівця з перекладу, особливо спеціалізованого перекладу. Сьогодні, 

розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності стає однією з 

основних цілей під час навчання магістра з технічного перекладу. Проблема 

ефективної підготовки фахівців з технічного перекладу до їх професійної 

діяльності, тобто оволодіння всім спектром професійних компетентностей, 

потребує більш ґрунтовного аналізу та пошуку шляхів її розв’язання. 

Аналіз американської літератури (К. Дей і Дж. Сакс) показує, що «в 

основному безперервне навчання протягом життя (постійне підвищення 

кваліфікації та розвиток професійної компетентності) впливає позитивно на 



25 

 

професійну підготовку технічних перекладачів» [155, c. 3-32]. Р. Реді в праці 

«Адміністративна діяльність: проблема й дилема» (Administrative Job: Issues 

and Dilemma) [192] називає «компетентність мотиваційним чинником, який 

відповідає за особистісні досягнення». Спостерігаються певні розбіжності у 

термінології, якою оперують дослідники професійної компетентності. Ці 

розбіжності спричинені тим, що відбувається етап становлення цього 

поняття, професійна компетентність має різнобічний характер, тому певна 

кількість дослідників займаєються безпосередньо специфікою професійної 

компетентності. 

Поглиблене вивчення основних теоретичних питань проблеми 

підготовки фахівців з технічного перекладу засвідчує, що основні 

компетентності магістрів є професійно значущою складовою, яку не можна 

сформувати та розвивати окремо від загальної професійної компетентності, 

оскільки професійна компетентність передбачає досконале знання 

навчального матеріалу та здобуття не тільки фахових знань, а й оволодіння 

відповідними технологічним інструментарієм.  

До сфери перекладознавства термін компетентність (competence) 

уведено Г. Турі [212]. На його думку, «компетентність перекладача – це 

складне, різноаспектне поняття». Г. Турі виділяє «чотири основні складники, 

необхідні для формування перекладацької компетентності, як-от: 

1) знання мов; 

2) знання культур; 

3) предметно орієнтовані знання; 

4) перехідна/універсальна компетентність (transfer competence)» [212]. 

Вітчизняний науковець Л. Черноватий стверджує, що «на початковому 

етапі виділялась та досліджувалась незначна кількість компонентів змісту 

перекладацької компетентності, але згодом до поняття були уведені мовна і 

предметна компетентності, компетентність творчого переходу з мови на 

мову, знання елементів двох культур, фонові знання тощо» [128]. 
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П. Кіршнер та Й. Тійсен визначають «три характеристики 

компетентності: 

1. Компетентність пов’язана з особистістю. Люди володіють різною 

компетентністю на різних рівнях інтелектуального розвитку. 

2. Компетентність пов’язана з критеріями. Для оцінювання рівня 

компетентності повинні бути використані різні критерії. 

3. Компетентність пов’язана з контекстом. Компетентність може 

виявитися різними шляхами в різних контекстах на відміну від знання, яке є 

контекстуально незалежним» [174, с.70-73]. 

Учені трактують поняття «професійна компетентність» по-різному.  

У спробі дати визначення професійної компетентності можемо 

зазначити, що переважно для магістра з технічного перекладу це явище є 

набагато значущим, аніж відповідний рівень фахової кваліфікації, так як 

некваліфіковані фахівці з технічного перекладу не матимуть можливості 

здійснювати свою діяльність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Схема фахових компетентностей магістра технічного 

перекладу в США 

Джерело: систематизовано автором. 
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Результати таких досліджень схематично представлено на рис 1.1, де 

систематизовано кваліфікаційні характеристики технічного перекладача в 

США. 

На думку, С. Шандрук, «в традиційному використанні терміну 

«професійна компетентність» закладено характеристику порівняння, хоча 

вона не може бути ні екстенсивною, ні специфічною» [130, c. 17].  

Наприклад, В. Адольф стверджує: «професійна компетентність – це 

складне утворення, що вміщує комплекс знань, умінь, властивостей і якостей 

особистості, що забезпечують варіативність, оптимальність та ефективність 

побудови навчально-виховного процесу» [3, с. 118].  

У дослідженнях Дж. Уїтті «професійну компетентністю визначено як 

вміння фахівця якісно і точно здійснювати свою діяльність у буденних та 

екстремальних умовах, завжди на високому рівні оволодівати новими 

передовими знаннями та вміннями, що сприятимуть швидкому адаптуванні 

до мінливих умов» [227, с. 88]. 

Отже, основними компетентностями перекладача є здатність розуміти 

джерело мови й культуру народу, який створив текст, володіти технічними 

знаннями, а в подальшому використовувати тезаурус для відтворення 

точного й адекватного матеріалу мовою перекладу. 

Мовна та мовленнєва компетентності є провідними, утім важливе 

значення для висококваліфікованого технічного перекладача має здатність 

адекватно передавати зміст інформації, тобто екстралінгвістична 

компетентність.  

Американські науковці (М. Ірот, П. Кіршнер, Й. Лейно, Й. Тійсен) 

дійшли висновку, що «об’єднання  та співпраця перекладачів, експертів 

(професійні асоціації) є важливим інструментом розвитку професійної  

компетентності» [174, c. 70-73].  

Наприклад, міжнародні організації у США, як-от: Асоціація з проблем 

професійного використання телекомунікаційних технологій у вищій освіті 

(ACUTA), Міжнародна асоціація усних перекладачів (IIIC), та Американська 
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асоціація перекладачів (ATA), Міжнародна організація зі стандартизації 

(ISO), Рада з дистанційної професійної підготовки (DETC) визначають 

основні загальні та спеціальні компетентності, якими повинен оволодіти 

магістр з технічного перекладу під час його професійної підготовки, серед 

яких є: 

– перекладацька (expert competence),  

– білінгвальна (language competence),  

– стратегічна (managerial competence),  

– інформаційно-комунікаційна (IT competence),  

– міжкультурна (cultural competence).  

У 1991 р. була створена Асоціація перекладачів Україні, яка сьогодні 

має право надавати сертифікат дійсного члена Асоціації перекладачів 

України, у якому вказується мовна і предметна сфери компетенції 

перекладача [7].  

Наприклад, в 2018 р. Європейський проект з перекладу проводить 

семінари, для того щоб зібрати разом всіх зацікавлених сторін хто потребує 

або здійснює переклад [207].  

С. Шандрук зазначає, що «персональний досвід у професії та 

властивості характеру фахівця як складники високої професійної 

компетентності повинні взаємодіяти та існувати у гармонії. Співвідношення 

та значущість різних чинників компетентності залежить від виду діяльності 

та подальших професійних вимог» [130, c. 17].  

Як твердить Національний центр статистики освіти (National Center for 

Education Statistics), «останнім часом у США відбувається підвищення рівня 

професійної компетентності перекладачів з технічного перекладу» [183]. У 

монографії С. Шандрук зазначено, що «зростання рівня професійної 

компетентності перекладачів з технічного перекладу потребує взаємодії між 

індивідуумами, асоціаціями, університетами та суспільством» [130, c.17].  
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Важливим є врахування виділених О. Чередниченко «необхідних 

складових професійної компетентності усного й письмового перекладача, з 

яких випливають чотири головні функції перекладу в сучасному світі, а саме:  

1) потужний засіб спілкування між людьми, народами й культурами;  

2) засіб передавання знань (когнітивна функція);  

3) засіб створення нового тексту, який входить у стилістичну систему 

іншої мови та іншої культури, отже, має враховувати її рецептивні 

можливості (креативна функція);  

4) засіб захисту менш поширених мов від тиску однієї або декількох 

глобальних мов, які прагнуть захопити інформаційний простір (захисна 

функція)» [127].  

Концепт фахової компетентності технічного перекладача був визнаним 

саме тоді, коли питання підготовки технічного перекладача стало широко 

обговорюваним в науковому колі. На думку вітчизняної дослідниці Т. 

Ганічевої «ні в якому випадку не можна применшувати важливості 

екстралінгвістичного та перекладацького компонентів фахової 

перекладацької компетентності» [18, с. 458]. 

Розвиток професійної компетентності магістрів з технічного перекладу 

є складним процесом вдосконалення спеціальних умінь і навичок та 

опанування знаннями з фундаментальних і спеціальних дисциплін включно з 

практичним досвідом, способом мислення, цінностями, інтересами, 

спроможністю відповідати за прийнятті в процесі перекладацької діяльності 

рішення. Професійна компетентність проявляється в здатності фахівця якісно 

та кваліфіковано здійснювати перекладацькі дії, тим самим демонструвати 

професійність та створити свій власний імідж висококваліфікованого 

технічного перекладача.  

Дослідження компонентів перекладацької компетентності дало змогу 

доповнити перелік знань, умінь та навичок, необхідних професійному 

технічному перекладачеві.  
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Український лінгвіст Л. Черноватий доповнює перекладацьку 

компетентність периферійними компетентностями, а саме: «…предметні 

знання, уміння користуватися словниками, знання документації й технічних 

засобів…, тобто до периферійних компетентностей технічного перекладача 

належать також комунікативна й текстова компетентності» [128, с. 392]. 

Модель перекладацької компетентності, запропонована дослідницькою 

групою RWS Group (М. Ресуреціо, П. Езпелета, І. Іск’єрдо [196]) складається 

з 5 субкомпетеностей і психофізіологічних компонентів, які випливають одна 

з одної в залежності від їх використання. На думку авторів, «формування 

двомовної субкомпетентності (the bilingual sub-competence) полягає в 

засвоєнні базової системи знань і навичок, які необхідні для спілкування  

двома мовами; вона містить розуміння виробничих процесів, а також 

граматичну, текстову компетентність (яка полягає в ефективному поєднанні 

мовних форм для письмового або усного перекладу тексту технічного жанру 

або тексту іншого жанру); ілокутивну (illocutionary) компетентність, тобто 

пов’язану з функціями мови; соціолінгвістичну (socio-linguistic) 

компетентність, тобто таку, що стосується вміння будувати своє мовне і 

немовне поводження з урахуванням соціального статусу партнера по 

спілкуванню, уміння адекватно розуміти та інтерпретувати лінгвокультурні 

факти, базуючись на сформованих ціннісних орієнтаціях» [196].  

Під час навчання магістрів з технічного перекладу розвиток позамовної 

субкомпетентності (the extra-linguistic sub-competence) полягає в засвоєнні 

бікультурних знань. Під час розвитку позамовної субкомпетентності 

відбувається розвиток енциклопедичної і тематичної термінології. 

Субкомпетентність «знання перекладу» (the translation knowledge sub-

competence) для магістрів з технічного перекладу є оволодіння принципами, 

для регулювання власне самого перекладу та методами перекладу. 

Розвиток інструментальної субкомпетентності (the instrumental sub-

competence) магістра з технічного перекладу відбувається під час навчання 

швидкого та вдалого використання документів та інших джерел для 
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здійснення технічного перекладу, а також опановування інформаційних 

технологій для перекладу. 

Під час навчання магістрів з технічного перекладу відбувається 

розвиток стратегічної компетентності (the strategic competence). Така 

компетентність є важливою у забезпеченні ефективності технічного 

перекладу, тоді він відповідатиме характеристикам цільової аудиторії.  

Американська дослідниця Д. Келлі розглянула різні визначення 

перекладацької компетентності, які були висунуті її попередниками, і 

запропонувала власну дефініцію: «…це макрокомпетенція, що залучає 

комплекс різноманітних навичок, умінь, знань та навіть поглядів, якими 

володіють професійні перекладачі. Завдяки їй переклад набуває статусу 

професійної діяльності» [136, c. 14–15]. Таке визначення стосується 

проектування освітніх програм і викладання, що робить його особливо 

цікавим у контексті нашого дослідження. 

Перекладацька компетентність може бути диференційована на такі 

субкомпетентності, які необхідні для професійної діяльності фахівців з 

технічного перекладу:  

– комунікативна,  

– текстуальна,  

– культурна,  

– тематична,  

– професійно-інструментальна,  

– психофізіологічна,  

– міжособистісна, 

– стратегічна.  

Усі вони тісно пов’язані, розвиток однієї сприяє розвитку іншої. 

Розвиток комунікативної компетентності магістра з технічного 

перекладу проявляється у здатності розрізняти та опрацьовувати різні типи 

технічних текстів, а також виявляти потенціал різних технічних текстів, 
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зберігати основний текстовий жанр або піджанр під час професійного 

технічного перекладу. 

Під час дослідження наукової літератури виявлено, що розвиток 

перекладацької компетентності одночасно є метою та результатом підготовки 

магістрів з технічного перекладу. Ефективний розвиток професійної 

компетентності фахівців з технічного перекладу під час навчання буде 

успішним при правильному відбору продуктивних методів і форм організації 

навчання магістрів.  

Вагоме місце в практиці технічного перекладу закріплено за 

предметною складовою компетентності фахівця. Процес перекладу технічних 

текстів очевидно включає в себе наявність у фахівця спеціальних технічних 

знань, розуміння функцій та особливостей використання технічного 

обладнання. Спеціальні знання з інженерії є базовими для технічного 

перекладу інструкцій приладів і виявлення дефектів обладнання. Наприклад, 

сучасні виробництва, де працюють висококваліфіковані фахівці з технічного 

перекладу, які володіють предметною складовою компетентності, мають 

можливість швидкого вирішення проблем несправностей технічного 

обладнання та підвищення довговічності і ефективності обладнання.  

Отже, роль технічних перекладачів полягає, зокрема, у здатності чітко 

та вдало перекласти інструкції по експлатації обладнання для розуміння 

широкого загалу працівників, які працюють з даним обладанням. Також, у 

випадку поломки обладнання, технічний перекладач має бути здатним чітко 

описати та охарактеризувати поломку й запропонувати варіанти заміни 

деталей або елементів обладання тощо. В умовах глобалізації, розширення 

міжнародних звязків технічний перекладач має бути здатний професійно 

комунікувати з сервісними центрами, організаціями та домовляється про 

вирішення проблем технічного характеру, наприклад заміну або ремонт. 

Розвиток екстралінгвістичної компетентності у студентів є 

необхідним для подальшої професійної діяльності фахівців з технічного 

перекладу. Магістри з технічного перекладу оволодівають професійними  
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галузевими компетентностями в ЗВО під час виконання завдань, створення 

проектів з фізики, хімії, машинобудування, інженерії тощо, тобто, 

екстралінгвістична компетентність тісно пов’язана з інструментальною та 

дослідницькою субкомпетентністю та орієнтована на професійну кар’єру 

магістра з технічного перекладу. 

Вітчизняна дослідниця С. Пахомова виокремлює чотири рівні 

сформованості компетентності, а саме: «…ознайомлювальний – формальне 

ознайомлення з процесами тільки за їхніми зовнішніми характеристикам; 

базовий – відтворення знань і вмінь у стандартних ситуаціях професійної 

діяльності; репродуктивно-пошуковий – застосування набутих знань і вмінь у 

нових умовах; продуктивний – володіння не лише системою традиційних 

форм і методів, але й здатністю самостійно формувати нові вміння і 

програмні продукти професійної діяльності» [87, c. 10]. 

На думку, Н. Самойленко, «…одним з важливих напрямів освітньої 

парадигми виступає компетентнісний підхід, який передбачає формування 

здатності людини використовувати наявні й нові знання та навички для 

вирішення конкретних практичних завдань. Важливою умовою реалізації 

цього підходу є формування міжкультурної компетентності, яка необхідна 

для ефективної професійної діяльності» [98, с. 14].  

У контексті викладання іноземних мов розглядається питання розвитку 

міжкультурної компетентності у магістрів з технічного перекладу, оскільки 

відбувається розширення ділових контактів України в світі та глобалізація 

технічного прогресу. Наприклад, магістри з технічного перекладу, 

спеціалізацією яких є міжнародні економічні відносини, розвивають навички 

ділового технічного спілкування іноземною мовою й вивчають крос-

культурні особливості ділового технічного спілкування.  

На думку Ю. Семчук, «…процес оволодіння основами усного та 

писемного технічного спілкування іноземною мовою в магістрів повинен 

бути організованим в інтерактивних формах роботи зі зразками документів, 

автентичних текстів для читання і прослуховування, щоб дізнатися 
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термінологію, розширити знання в соціально-культурному контексті, і 

дізнатися, як застосовувати ці знання в модельних ситуаціях ділового 

технічного спілкування» [99].  

В умовах активного розвитку та розширення ділових контактів із 

зарубіжними партнерами фахівцям з технічного перекладу потрібно знати не 

тільки іноземну мову, а й володіти соціокультурними, технічними, 

інформаційними компетентностями, набути навичок ділової технічної 

комунікації з урахуванням особливостей міжкультурного спілкування.  

Це спонукало Ю. Семчук визначити «теоретичні передумови 

формування міжкультурної компетентності при навчанні студентів ділового 

спілкування, виявити дидактичні можливості інтерактивних методів 

навчання та подати приклади інтерактивних вправ» [99]. На її думку, «такі 

вправи стимулюють мовленнєву діяльність, допомагають реалізувати 

комунікативні наміри при виконанні мовних дій, сприяють формуванню 

перекладацької компетентності. Це групові дискусії, рольові та ділові ігри, 

моделювання й аналіз ділових ситуацій (кейси), проведення презентацій та 

участь у спільних проектах (наприклад, підготовка доповіді на студентську 

наукову конференцію, розробка термінологічних словників-глосаріїв). Парні 

та групові форми мовної взаємодії забезпечують справжню комунікативність 

і професіоналізацію навчального процесу» [99]. 

Розвиток комунікативної й текстової компетентності, принаймні, двох 

мов і двох культур, охоплює як активні, так і пасивні навички іншомовного 

спілкування, а також знання тексту й дискурсу відповідної культури. У свою 

чергу, розвиток культурної та міжкультурної компетентності передбачає 

володіння енциклопедичними знаннями з інженерії, техніки, фізики тощо. 

Отже, чинні магістерські програми і велика кількість посібників з 

технічного перекладу для магістрів у США розвивають професійну 

перекладацьку компетентність, але це стало можливим лише під час 

залучення додаткових коштів у освіту, що сприяє розробленню новітніх, 

урізноманітнених і методично більш доцільних прийомів, способів і форм 
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роботи в університетах, вдосконаленню інноваційних технологій у 

професійній освіті з технічного перекладу, покращенню перекладацької 

метамовної підготовки.  

О. Матвеева досліджує «...розвиток професійної перекладацької 

компетентності технічного перекладача…», та виявила «…суперечності між 

цілями підготовки фахівців-перекладачів, які полягають у формуванні 

вторинної мовної особистості, яка володіє готовністю до міжкультурного 

спілкування в професійному плані, і змістом навчання, що не відповідає 

заявленим цілям» [70, c. 5-6]. 

Креативне/творче дидактичне середовище сприяє розвитку професійної 

компетентності фахівця з технічного перекладу, тому під час 

цілеспрямованої освітньої діяльності відбувається формування й розвиток 

складових компетентності магістра з технічного перекладу. М. Цвіллінг 

зазначає, що «…успіх підготовки перекладачів може бути досягнутий тільки 

за рахунок одночасного використання трьох взаємопов’язаних факторів, які 

умовно можна позначити термінами «соціальна практика», «професійна 

підготовка», «самовдосконалення» [126, с. 132]. 

Важливим у методології створення стандартів вищої освіти самими 

університетами, зокрема тими, які готують магістрів з технічного перекладу, 

є «розроблення переліку програмних результатів навчання, що включає в 

себе створення орієнтовного переліку результатів навчання для забезпечення 

фахових компетентностей перекладача, побудову матриці «компетентності–

результати навчання», формулювання узагальнених (програмних) результатів 

навчання магістра та побудову матриці відповідності програмних результатів 

навчання та компетентностей перекладача» [94]. 

Таким чином, особливістю розвитку загальних компетентностей 

фахівця з технічного перекладу є те, що компетентність розвивається через 

досягнення результатів навчання, що забезпечені змістом освіти, 

технологіями викладання та навчання, залученням студентів до активних 

суспільних діянь тощо. 
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Проблемі концепції професійної компетентності присвячено праці 

українських вчених (М. Волчанська [15], С. Воробьойова [16], Т. Ганічева 

[17], М. Миронова [72], З. Підручна [88], О. Павлик [83], Л. Черноватий 

[128], А. Янковець [133], О. Шупта [132]) і російських (Е. Масловский 

[69], О. Нейфельд [77], Е. Тарасова [120], Д. Джонстон [23], В. Митина 

[73]). 

Дослідник М. Кларин, підкреслює, що «цілковито проявити професійну 

компетентність перекладач в змозі під час індивідуальної професійної 

діяльності, але передумови та окремі засади професійної компетентності 

технічного перекладача розвиваються ще під час навчання в університеті» 

[41, c. 48]. У табл. 1.1 професійна компетентність перекладача представлена 

через деякі складові. 

Таблиця 1.1 

Складові професійні компетентності перекладача 

Професійні знання та розуміння 

перекладача 

Професійні уміння та цінності 

перекладача 

1 2 

Усвідомлення ролі перекладача Цінування важливої ролі перекладача 

Знання мови та техніки перекладу Застосування цих знань при 

перекладі 

Знання програмного забезпечення Управління машинним перекладом 

Знання та розуміння термінології Застосування термінів при перекладі 

Джерело: систематизоване автором. 

 

На думку В. Коваль «…такі підходи як компетентнісний, особистісно-

орієнтований та діяльнісний є передовими для розвитку професійної 

компетентності технічного перекладача під час його підготовки у ЗВО. Вони 

впливають на формування освітнього простору, можливості використовувати 

компетентності в професійній діяльності та навчанні. Міжнародні організації 

разом з вітчизняними вченими постійно наголошують на перенесенні 
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особистісної та діяльнісної сутності в освітній процес, що здійснюється під 

час упровадження компетентнісного підходу» [42, с. 21].   

Під впливом глобалізаційних процесів та швидкого розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) поширюється їх застосування 

у розвитку комунікативних та інструментальних компетентностей фахівців з 

технічного перекладу, що полегшує діяльність задля здійснення 

високоякісного технічного перекладу.  

Отже, важливим завданням освіти є постійне підвищення рівня 

компетентностей фахівці з технічного перекладу, з огляду на те, що вони є 

посередниками обміну передових світових технічних знань.  

 

1.2. Підготовка фахівців з перекладу у вищій освіті: основні терміни та 

поняття 

Сучасний розвиток вітчизняної системи вищої освіти висуває нові 

вимоги до професійної кваліфікації та якості навчання перекладачів-

професіоналів, зокрема фахівців з технічного перекладу.  

Професійна вища освіта передбачає програми розвитку професійних 

компетентностей для певної професійної діяльності. У монографії 

С. Шандрук «Тенденції професійної підготовки вчителів у США», на основі 

аналізу ідей та досвіду американського вченого М. Ірота, визначено, що 

«професійна підготовка є концептуальною для вищої освіти, оскільки види 

діяльності, які зараз визначаються як професії, використовують декілька 

методів навчання та підготовки, часто комбінованих, а саме: 

1. Період учнівства (pupilage) або стажування (intership), у ході 

якого студенти близько 5 років набувають професійних знань під 

керівництвом експерта. 

2. Кваліфікаційний екзамен, який зазвичай установлюється 

професійною асоціацією за видом діяльності. 

3. Збір доказів практичної компетентності у формі журналу 

спостережень (logbook) або портфоліо (portfolio)» [130, c. 18]. 
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Закони України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), 

стандарти вищої освіти, Національна рамка кваліфікацій [90] та чинні 

програми підготовки магістрів декларують розвиток компетентностей, 

необхідних для здійснення завдань інноваційного характеру певного рівня 

кваліфікації та складності професійної діяльності. 

На думку С. Шандрук, «центральною проблемою реформування освіти 

– підвищення її якості; концепт «якість освіти» асоціюється з 

функціональним значенням, яке стосується курикулуму, змісту, методів 

навчання й контролю та оцінювання, методик і технологій» [130, c. 387].  

Згідно з Законом України «Про вищу освіту», «якість вищої освіти – це 

сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну 

компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює 

здатність задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і 

потреби суспільства» [29, стаття 1].   

Численні теоретичні розвідки засвідчують сформованість наукових 

уявлень щодо стандартів вищої освіти в Україні. У Законі України «Про 

вищу освіту» йдеться, що «стандарт вищої освіти відображає вимоги до 

змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових 

установ) та вимоги до всіх рівнів вищої освіти в межах кожної спеціальності, 

тобто для кожного рівня вищої освіти та в межах спеціальностей 

розробляються стандарти вищої освіти відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту 

й результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових установ)» 

[29, стаття 10]. 

Удосконалення якості вищої освіти є одним з головних завдань 

інституційних змін. Забезпечення її якості полягає у покращенні рівня 

оволодіння кваліфікацією, що передбачає конкурентоспроможність фахівця з 

технічного перекладу на ринку праці. В Україні упродовж останніх років 

відбувається розвиток національної системи забезпечення якості вищої 

освіти. Насамперед заклади вищої освіти несуть відповідальність за якість 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
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підготовки магістрів з технічного перекладу. Європейські інституції 

(зокрема, так звана група Е 4) надають орієнтири для української вищої 

освіти, оскільки мають досвід формування міжнародних стандартів якості 

вищої освіти, її забезпечення та моніторингу, визначення її основних 

індикаторів і специфіки проведення моніторингу. 

Закон трактує, що «магістр – це освітній ступінь, що здобувається на 

другому рівні вищої освіти та присуджується ЗВО у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми; бакалавр 

здобуває ступінь магістра за певною освітньо-професійною або освітньо-

науковою програмою, де обсяг освітньо-професійної програми підготовки 

магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми 

– 120 кредитів ЄКТС, де освітньо-наукова програма магістра обов’язково 

включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків» 

[29, стаття 5].  

За визначенням Департаменту освіти США «ступінь магістра першим 

кваліфікаційним випускним рівнем у певних галузях, водночас магістратура 

може розглядатися як другий ступінь циклу в системі вищої освіти, що 

обов’язково / необов’язково передує навчанню в аспірантурі, наприклад у 

галузі суспільних та природничих наук стає все більш поширеною практика 

переходу безпосередньо з бакалаврату до аспірантури без необхідності 

отримати ступінь магістра, оскільки часто його вважають неважливим для 

професійних цілей, хіба що він слугує проміжним кваліфікаційним рівнем 

при працевлаштуванні» [217]. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає певному 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій, на сьогодні 

сьомому, [90] і передбачає «здобуття особою поглиблених теоретичних 

та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи 

спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної 

діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання 
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завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності» 

[29]. 

Фахівець з технічного перекладу в Україні здобуває освітній ступінь 

магістра (шифр галузі: 03; найменування галузі знань: «Гуманітарні науки»; 

найменуванням спеціальності: «Філологія (переклад)»; код спеціальності: 

035). Зокрема, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» готує «перекладачів з 

англійської, німецької та французької мов на факультеті лінгвістики» [75]. 

Але такі магістерські програми в Україні не передбачають формування та 

розвиток компетентностей, необхідних для майбутніх технічних 

перекладачів, оскільки вони передбачені для літературних перекладачів. 

Натомість ЗВО США пропонують великий вибір магістерських програм з 

підготовки технічних перекладачів, які досліджують «…найбільш складні та 

актуальні питання в галузі освіти (education research), політики (policy) й 

практики (practice)» [164]. 

Питання професійної підготовки фахівців з технічного перекладу, які 

конкурентноспроможні в умовах внутрішньої та зовнішньої політики, 

володіють спеціальними технічними знаннями та високою професійною 

культурою набуває особливої актуальності завдяки економічно-політичної 

інтеграції України у міжнародний економічний простір. Високий попит на 

висококваліфікованих фахівців з технічного перекладу зумовлює особливу 

увагу на професійну підготовку технічних перекладачів, які б вільно 

володіли технічними знаннями та іноземною мовою як письмово, так і усно.  

Публікації в часописі «Вища освіта України» (О. В. Нітенко [80], Г. 

Козлакова [47], Н. Б. Самойленко [98], Ж. В. Таланова [119]) за останні п’ять 

років, присвячені покращенню викладання іноземної мови та іншомовної 

компетентності в українських ЗВО, наголошують на необхідності 

професійної підготовки магістрів-перекладачів, у тому числі спеціалістів з  

технічного перекладу. Переклад як сфера професійної діяльності стрімко 

розвивається завдяки швидкому науково-технічному прогресу та участі 
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нашої країни в міжнародному обміні інформаційними продуктами й 

товарами, що потребують супровідної документації. Це зумовлює 

необхідність створення навчальних баз для студентів, які є майбутніми 

професіоналами у сфері технічного перекладу.  

У тлумачному словнику «перекладач – це особа, яка допомагає людям, 

що говорять різними мовами, спілкуватися між собою або особа, яка 

здійснює усний чи писемний переклад з однієї мови на іншу» [230]. Фахівець 

з технічного перекладу як компетентний професіонал здійснює переклад з 

однієї мови на іншу застосовуючи довідкові матеріали (словники), засоби 

автоматизованого перекладу та локалізацію веб-сайтів. Він також повинен 

володіти вмінням прослуховування, яке важливе для синхронного  наукового 

перекладу, оскільки фахівець з технічного перекладу запам’ятовує слова, 

фрази і речення для чіткої обробки та перекладу. Наприклад, на науковій 

конференції, спікер говорить мовою оригіналу, а перекладач одночасно 

доносить до слухачів чіткий переклад, затримуючись лише на 5–10 секунд 

від доповідача. Отже, фахівець з технічного перекладу повинен мати досвід 

виступів на публічних наукових конференціях, інших публічних заходах., 

Перекладач миттєво здійснює переклад ідіом та науково-технічної 

термінології для розуміння цільовій аудиторії завдяки розвитку відповідних 

компетентностей та інтелектуальним здібностям. 

Отже, аналіз термінології, представленої в науковій літературі, надав 

можливість визначити одне з основних понять представленого дослідження – 

«фахівець з технічного перекладу». Фахівець з технічного перекладу – це 

особа, яка володіє перекладацькою, лінгвальною, екстралінгвістичною, 

стратегічною, ціннісною компетентностями, зокрема здатністю перекладати 

спеціалізовані технічні, наукові та науково-технічні тексти та інформацію, 

що використовуються для обміну між людьми (фахівцями та нефахівцями) у 

сферах науки, техніки та технологій, здатністю розуміти технічні поняття та 

концепції і комунікувати щодо них, здатністю використовувати знання з 

інформаційного дизайну і комунікаційної теорії, спеціальної термінології під 
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час технічного перекладу та відповідати за фактичну точність перекладу 

технічного тексту. 

Лексикограф Е. Масловский у роботі «Актуальні проблеми науково-

технічного перекладу» висловив думку, що «технічний переклад – це 

переклад, що використовується для обміну спеціальною науково-технічною 

інформацією між людьми, що розмовляють різними мовами, і один з жанрів 

спеціального перекладу, що обслуговує сфери спілкування на технічні 

теми» [69]. 

До технічних тестів Е. Масловский відносить:  

1) інструкції; 

2) характеристики обладнання; 

3) стандарти технічного обладнання; 

4) технічні умови; 

5) креслення; 

6) комерційні пропозиції з описом обладнання тощо [69]. 

В університетах США визнано технічний переклад як підгалузь 

лінгвістики або прикладної лінгвістики. Доказом того, що переклад – це не 

просто перенесення слів з мови перекладу на іншу, слугує діяльність великої 

кількості університетів, які визнали технічний переклад спеціалізованою 

освітньою ланкою. Наприклад, Дж. Бірне виступає проти того, щоб 

«технічний переклад сприймався лише в якості термінологічних вправ і 

пов’язаної з ними діяльності, тому що насправді технічні перекладачі є 

співрозмовниками з чітким розумінням понять та концепцій певної галузі 

техніки, здатністю їх оформити засобами певної мови та знанням 

комунікаційної теорії; технічні перекладачі традиційно задіяні майже з усіх 

питань спеціальної термінології і відповідають за фактичну точність тексту» 

[143]. 

Г. П. Пятакова стверджує, що «аналіз сучасних досліджень з 

розгляданої проблеми дає підстави стверджувати, що в такій провідній країні 

світу, як США, відбувається зміна вимог до сучасного працівника з 

http://lingvoda.ru/about/participants/maslovsky.asp
http://lingvoda.ru/about/participants/maslovsky.asp
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формальних чинників його кваліфікації та освіти в бік його професійної 

значущості та особистісних якостей» [82, с. 151]. 

Дж. Бірне акцентує на питанні вдосконалення писемного технічного 

перекладу, оскільки «ця проблема не привертала увагу доти, доки написане 

(перекладене) було доступним і зрозумілим; технічні перекладачі повинні 

уникати дебатів та інтелектуальних суперечок, які зазвичай відбуваються 

серед літературних перекладачів: технічний перекладач має обмежені 

повноваження, він не може втрутитися в текст безпосередньо, адже 

технічний переклад прив’язаний до точного відтворення інформації, а не 

творчості» [142].  

У США існує достатня кількість неурядових організацій, які 

об’єднують перекладачів. Провідною є Американська асоціація перекладачів 

(Amercial Assosiation of Translators, ATA) та інші об’єднання на державному 

та регіональному рівнях.  

Питаннями професійної підготовки магістрів з технічного перекладу, 

вдосконалення та застосування інноваційних технологій у професійну освіту 

займається низка міжнародних організацій: Міжнародна організація зі 

стандартизації (ISO), Рада з дистанційної професійної підготовки (DETC), 

Міжнародна асоціація усних перекладачів (IIIC), Асоціація з проблем 

професійного використання телекомунікаційних технологій у вищій освіті 

(ACUTA) тощо. Це засвідчує важливість фахівців з технічного перекладу в 

усіх країнах світу. Асоціація з акредитації постбакалаврської освіти сприяє 

підвищенню рівня кваліфікації в продовженні вищої освіти та акредитує 

освітню програму.  

Важливим шляхом удосконалення рівня підготовки фахівця з 

технічного перекладу є спілкування перекладачів один з одним, підтримка та 

взаємодія з громадськістю, робота в професійних об’єднаннях тощо. Така 

можливість надається Міжнародною асоціацією усних перекладачів (англ. 

International Association of Conference Interpreters), що об’єднує синхронних і 

послідовних перекладачів, які працюють на міжнародних конференціях, та 
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яка виробила Кодекс професійної етики (Code of Professional Ethics). Вона 

тісно взаємодіє з Міжнародною організацією стандартів ISO, розробляючи 

нормативи допустимого перекладацького навантаження, а також оплати 

праці усних перекладачів [167].  

Представники асоціації перекладачів України теж переймаються 

питанням про те, «якою мірою перекладач може змінити форму та зміст 

тексту» [7]. Але асоціація перекладачів України не залучена до акредитації 

освітніх програм та не оцінює якість вищої освіти. У 2018 р. відбувся 

«науково-практичний семінар «Стандарти професії: основні вимоги 

перекладацької практики та основні положення договорів на надання 

перекладацьких послуг», де цільову аудиторію семінару склали керівники й 

топ-менеджери перекладацьких компаній, перекладачі-freelancers – усього 

53 учасники з різних регіонів країни» [7]. О. Нейфельд, провідний 

перекладач компанії «Лінгвіст», у доповіді «Проблеми професійного 

розвитку перекладачів» окреслив проблеми професійного розвитку 

перекладачів [77]. Є. Гула, менеджер-перекладач Лінгвістичного центру в 

м. Київ, виділила «три аспекти перекладу, які потрібно перевірити редактору: 

ступінь формальної відповідності оригіналу тексту, ступінь формальної 

відповідності в кінцевій мові та ступінь смислового навантаження та 

прийнятності для цільової аудиторії» [20]. На її думку, «переклад практично 

базується на знанні контрастивної лінгвістики й типології двох мов, тому у 

ході своєї діяльності перекладач використовує порівняльний аналіз як метод 

вибору форми, яка найбільш адекватно передає і зміст, і попередньо обрану 

форму» [20]. Але технічний перекладач повинен володіти не лише такими 

трьома аспектами перекладу, але й інженерними знаннями для успішної 

професійної діяльності. Основні стандарти та головні вимоги до професійної 

діяльності перекладача було визначено на семінарі, а також учасники 

обговорили питання з машинного перекладу, який застосовується 

перекладачами. На семінарі дійшли висновку, що «осмислити» зміст тексту 

повною мірою комп’ютер не в змозі, оскільки процес мислення  відсутній під 
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час використання технічних засобів перекладу; під час машинного перекладу, 

речення розділяється на фрази та словосполучення, та відбувається переклад 

за допомогою електронного словника, та в завершенні перекладені 

словосполучення поєднуються в речення згідно правил мови перекладу, тому 

що такий переклад не може розцінюватися як повноцінний переклад, 

доцільно задля покращення якості перекладу підвищувати рівень 

спеціальних знань перекладачів» [20]. 

Проблема професійної підготовки магістрів з перекладу знайшла 

відображення в багатьох працях зарубіжних науковців, зокрема Дж. Бірне 

[142], М. Камінаде [145], Е. Дауба [151], П. Кастберга [169], А. Пима [191], 

Б. Рубрехта [195], Д. Спенсера [202], М. Сміта [201], П. Ньюмарка [187]. 

Значна частина авторитетних учених наголошує на необхідності реформ у 

професійній підготовці магістрів, серед них: І. Свінг [208], С. Монтогомері 

[182], К. Клауді [175] , Д. Келлі [172], П. Кастберг [169]. Деякі вчені (Д. Восс, 

М. Фламіa [226], Р. Тилер [215], У. Мюге [213] та ін.) піднімають проблему 

неякісної підготовки перекладачів, унаслідок чого вони виявляються не 

готовими до труднощів перекладу у професійній діяльності. 

Університети США акумулювали провідний світовий досвід у вищу 

освіту та пристосували його до потреб свого суспільства. Упродовж останніх 

десятиріч навчання магістрів у США вдосконалювалося шляхом 

упровадження різноманітних організаційних форм і методів, інформаційно-

комунікаційних технологій, які заслуговують на увагу, особливо в ракурсі 

мовної підготовки фахівців. Від якості професійної підготовки фахівців 

різних галузей знань залежать успіхи держави у світовому економічному та 

культурному просторі, тому заклади вищої освіти США готують фахівців з 

технічного перекладу, які б вільно володіли теорією та практикою технічного 

перекладу та засобами автоматизованого перекладу.  

Водночас дослідження американських учених А. Крафта й Р. Тілера 

засвідчують зростання попиту в багатьох країнах світу на 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтелектуально розвинених, 
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компетентних у різних галузях інформаційно-технологічних знань 

перекладачів-професіоналів, які можуть здійснювати якісний технічний 

переклад [148, 214, 215].  

П. Альтбах та Дж. Келлі підкреслюють, що збільшення потреби в 

перекладачах, які володіють високим рівнем професіоналізму, зумовлені 

прискореним зростанням науково-технічного прогресу, глобалізацією 

економічних, політичних та соціальних процесів [136]. 

Технічний перекладач не лише забезпечує міжмовну комунікацію, яка є 

основою його професійної діяльності, а й здійснює переклад технічної 

інформації, використовуючи вузькоспеціальну термінологію, локалізовані 

веб-сайти й програмне забезпечення, а також здійснює технічне редагування 

матеріалів, досліджує та систематизує інформаційні ресурси тощо. Така 

різнобічна робота вимагає потужної підготовки майбутніх фахівців з 

технічного перекладу на рівні магістратури. 

Професійність у технічній галузі перекладу завжди буде основною 

вимогою у підготовці фахівців для задоволення зростаючих потреб 

українського суспільства у висококваліфікованих, конкурентоспроможних, 

інтелектуально розвинених технічних перекладачах. Українські вчені 

Н. Абабілова [1], І. Бахов [10], М. Волчанська [15], О. Зіноватна [30], 

А. Козак [44], M. Миронова [72], С. Панов [84], З. Підручна [88], Ж. Таланова 

[111–113], О. Шупта [132] наголошують, що одним з важливих завдань ЗВО 

України є підготовка кваліфікованих перекладачів. 

На думку, Дж. Бірне, «технічний переклад вже давно вважається 

«найбридкішим» видом перекладу, особливо в академічних колах; він не є 

особливо захоплюючим чи цікавим і, безумовно, у ньому відсутній стиль 

перекладу, тому технічний переклад часто розглядається як трохи більше, 

ніж переклад спеціалізованої термінології і розуміння предмету 

перекладу» [144, c. 1].  
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Технічний переклад може бути різних видів, тому детально 

проаналізувавши наукову літературу, дійшли висновку що, основні різновиди 

технічного перекладу є такі [230]:  

– «переклад письмовий як переклад з іноземної мови або на іноземну 

мову, представлений у друкованому або електронному вигляді; 

– переклад усний, який може бути послідовним або синхронним 

перекладом з іноземної мови або на іноземну мову; 

– послідовний переклад (застосовується під час перемовин, супроводу 

делегацій тощо і означає послідовність фрагментарного виступу спочатку 

доповідача, а потім перекладача); 

– синхронний переклад (переклад, що застосовується під час 

конференцій, семінарів, симпозіумів тощо; синхронний переклад 

здійснюється одночасно з промовою доповідача, при цьому 

використовується спеціальне обладнання (кабінка для перекладачів, пульт 

перекладачів, навушники та приймачі для учасників заходу, що потребують 

перекладу, мікрофони). 

– нашіптування – синхронний переклад без використання спеціального 

обладнання, за якого перекладач, знаходячись поряд з учасником, нашіптує 

йому переклад паралельно з промовою доповідача» [230]. 

Отже, викладений вище аналіз наукових джерел уможливлює 

визначення одного з основних понять представленого дослідження – 

«професійна підготовка фахівців з технічного перекладу». Під 

«професійною підготовкою фахівців з технічного перекладу» розуміємо 

комплексний процес практико орієнтованого навчання, протягом якого 

формуються/набуваються перекладацька, лінгвальна, екстралінгвістична, 

стратегічна, ціннісна компетентності, що включають знання з 

технічних/природничих наук, практичний досвід, спроможність відповідати 

за вірогідність перекладу та діяти згідно з визначеними стандартами під час 

професійної діяльності. 
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Висновки до першого розділу 

 

Системний аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців, 

присвячених професійній підготовці фахівців з технічного перекладу, виявив, 

що наразі лише деякі аспекти досліджуваної проблеми були висвітлені в 

розглянутих роботах. Проблему професійної підготовки фахівців з 

технічного перекладу вивчено недостатньо, оскільки наукові дослідження 

щодо професійної підготовки магістрів з технічного перекладу мають 

прикладний характер, не визначають низку теоретичних засад такої 

підготовки – підходи, принципи, концепції, методи їх упровадження в 

освітній процес вищої освіти, поза увагою формування професійної 

компетентності технічного перекладача в Україні через побудову 

відповідного змісту фахової підготовки перекладачів, методів викладання та 

навчання тощо, що й зумовило вибір даної теми дисертаційного дослідження. 

Наукові дослідження професійної підготовки фахівців з технічного 

перекладу стосуються конкретно-методичної площини такої підготовки. 

Актуальність питання підготовки фахівців з технічного перекладу також 

спричинена тим, що професійна компетентність технічного перекладача в 

Україні досі не розглядалася в якості головного компонента фахової 

підготовки технічних перекладів, зокрема через відсутність професійного 

стандарту. 

Результати теоретичного аналізу засвідчили, що проблема підготовки 

фахівців з технічного перекладу, які здатні ефективно працювати в умовах 

внутрішньої та міжнародної конкуренції, поєднувати високу професійну 

культуру та глибокі фундаментальні знання, набуває особливої актуальності 

за умов політичної та економічної інтеграції України в світовий простір. 

Підготовка висококваліфікованих магістрів за спеціалізацією з технічного 

перекладу в університетах країни та високий попит на них в різних 

економічних інституціях зумовлює особливу увагу до спеціалістів усіх 
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галузей знань, які б вільно володіли іноземною технічною мовою як 

письмово, так і усно. 

Американські педагоги-науковці звертають увагу на концепцію 

компетентності, як кластер особистісних якостей, тому доцільно 

формулюють такі цілі професійної підготовки магістрів з технічного 

перекладу: удосконалення професійної компетентності перекладача; 

поєднання практичної та науково-дослідницької діяльності фахівця з 

технічного перекладу; інтеграція перекладознавчих дисциплін і предметів 

спеціалізації.  

У розділі уточнено сутність поняття «фахівець з технічного перекладу» 

та надано визначення «професійна підготовка фахівців з технічного 

перекладу». Фахівець з технічного перекладу – це особа, яка володіє 

перекладацькою, лінгвальною, екстралінгвістичною, стратегічною, ціннісною 

компетентностями, зокрема здатністю перекладати спеціалізовані технічні, 

наукові та науково-технічні тексти та інформацію, що використовуються для 

обміну між людьми (фахівцями та нефахівцями) у сферах науки, техніки та 

технологій, здатністю розуміти технічні поняття та концепції і комунікувати 

щодо них, здатністю використовувати знання з інформаційного дизайну і 

комунікаційної теорії, спеціальної термінології під час технічного перекладу 

та відповідати за фактичну точність перекладу технічного тексту.  

Під «професійною підготовкою фахівців з технічного перекладу» 

розуміємо комплексний процес практико орієнтованого навчання, протягом 

якого формуються/набуваються перекладацька, лінгвальна, 

екстралінгвістична, стратегічна, ціннісна компетентності, що включають 

знання з технічних/природничих наук, практичний досвід, спроможність 

відповідати за вірогідність перекладу та діяти згідно з визначеними 

стандартами під час професійної діяльності. 

Основний зміст першого розділу дисертації відображено в таких 

публікаціях: [102; 105; 106; 108]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАГІСТЕРСЬКА ПІДГОТОВКА З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ  

В УНІВЕРСИТЕТАХ США 

 

 

2.1. Етапи і методи дослідження 

Дослідження підготовки фахівців з технічного перекладу в США 

тривало впродовж 2013-2019 рр. Науковий пошук включав такі три етапи: 

аналітико-ознайомлювальний, діагностично-пошуковий, концептуально-

моделювальний. 

Аналітико-ознайомлювальний (2013-2014 рр.): бібліографічний пошук 

первинної та наукової інформації, збирання матеріалу, його систематизація і 

класифікація, вивчення та відбір документальної інформації, складання 

списку опрацьованих джерел, визначення завдань, об'єкта та предмета і 

напрямів дослідження, підготовка статей, тез, доповідей і виступів на 

наукових конференціях. На основі аналізу виявлено сучасний стан 

розробленості теорії і практики підготовки фахівців з перекладу та 

обґрунтовано актуальність дослідження, визначено об’єкт, предмет, мету, 

завдання і методи, його методологічні і теоретичні засади, джерельну базу, 

розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення та впровадження 

результатів наукового пошуку. 

Діагностично-пошуковий (2014-2016 рр.): вибір напрямів дослідження, 

визначення провідної ідеї, гіпотези дослідження, конкретизація завдань та 

методики дослідження, написання вступу до дисертації, зроблено 

термінологічний огляд концептуальних понять дисертаційного дослідження, 

викладено результати порівняльного аналізу теоретичного й методологічного 

підходів вітчизняних і зарубіжних авторів до проблеми підготовки магістрів з 

технічного перекладу в університетах США, здійснено аналіз теорії та 

практики підготовки магістрів з технічного перекладу у ЗВО США, вивчено 

умови забезпечення якості вищої освіти в підготовці фахівців з технічного 
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перекладу та виявлено тенденції науково-орієнтованої підготовки магістрів з 

технічного перекладу в США.  

Концептуально-моделювальний (2016-2019 рр.): виявлення передумов 

розвитку підготовки фахівців з технічного перекладу в Україні, 

обґрунтування концептуальних засад професійної підготовки магістрів 

технічного перекладу в університетах України, характеристика основних 

шляхів використання досвіду професійної підготовки магістрів з технічного 

перекладу. На основі досвіду підготовки магістрів в США висвітлено 

концепцію формування професійної компетентності майбутнього фахівця з 

технічного перекладу. Під час дослідження було проаналізовано основні 

проблеми підготовки магістрів з технічного перекладу в університетах 

України та шляхи їхнього розв’язання. 

Етапи дослідження та їх зміст подані в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Етапи та зміст дослідження  

№ Назва етапу Зміст етапу дослідження 

1 2 3 

1-й 

етап 

Аналітико-

ознайомлюва

льний 

- Бібліографічний пошук первинної та наукової 

інформації; 

- Збирання матеріалу, його систематизація і 

класифікація; 

- Вивчення та відбір документальної інформації; 

- Складання списку використаних джерел; 

- Визначення завдання, об'єкта та предмета і 

напрямів дослідження; 

- Підготовка статей, тез, доповідей і виступів на 

наукових конференціях. 

2-й 

етап 

Діагностично-

пошуковий 

- Вибір напрямів дослідження; 

- Визначення провідної ідеї, гіпотези дослідження; 

- Конкретизація завдань та методики дослідження; 

- Написання вступу до дисертації; 

- Визначення теоретико-методологічні засади 

підготовки фахівців з перекладу у вищій освіті – 

перший розділ. 
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продовження табл. 2.1 

1 2 3 

3-й 

етап 

Концептуально-

моделювальний 

- Виявлення особливостей та характеристик 

підготовки фахівців з технічного перекладу в 

університетах США – другий розділ; 

- Виявлення тенденцій науково-орієнтованої 

підготовки магістрів з технічного перекладу в США – 

другий розділ; 

- Розроблення концептуальної моделі підготовки 

магістрів з технічного перекладу в Україні; 

- Характеристика основних шляхів використання 

досвіду в професійній підготовці магістрів-

перекладачів – третій розділ дисертації; 

- Аналіз, систематизація і узагальнення 

одержаних результатів, публікація наукових статей у 

фахових виданнях за матеріалами дослідження; 

- Обґрунтування рекомендацій та висновків 

дослідження; 

- Редагування тексту дисертації; 

- Підготовка автореферату. 

 

Для досягнення мети й виконання поставлених завдань дослідження 

використано теоретичні методи (аналіз та узагальнення, контент-аналіз, 

порівняння, інтерпретація, класифікація, систематизація, моделювання) та 

емпіричні (бесіда, спостереження, опитування, обговорення), 

експериментальні методи під час дослідження не застосовувалися. 

Для визначення стану розробленості досліджуваної проблеми в 

педагогічних, науково-методичних працях вітчизняних і зарубіжних 

науковців, стратегічних і нормативних документах, інформаційних джерелах 

застосовувалися аналіз, узагальнення, контент-аналіз. 

Для виявлення провідних тенденцій та особливостей у професійній 

вищій освіті перекладачів у США, а також для визначення й характеристики 

основних підходів, форм, методів і змісту підготовки фахівців з технічного 
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перекладу в університетах США та забезпечення її якості були використанні 

порівняння, інтерпретація, класифікація, систематизація.  

Для формування висновків, виокремлення фундаментальної та 

практичної складових у підготовці технічних перекладачів у системі вищої 

освіти США, а також для оцінювання стану підготовки фахівців з технічного 

перекладу в США та в Україні й вироблення рекомендації щодо розвитку 

такої підготовки в Україні застосовувалися статистичний аналіз й 

узагальнення. 

Для отримання первинного емпіричного матеріалу, щоб виявити 

особливості підготовки магістрів з технічного перекладу в університетах 

США та передумови підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного 

перекладу в університетах України використовувалися бесіда, 

спостереження, опитування, обговорення актуальних питань з підготовки 

технічних перекладачів під час конференцій та дискусій з українськими та 

американськими викладачами та дослідниками під час Інтернет-конференцій 

конференцій, дискусій, інших інформаційно-комунікаційних заходів.  

Для розроблення концептуальної моделі підготовки магістрів за 

спеціалізацією з технічного перекладу в Україні використовувався метод 

моделювання. 

 

2.2. Основні підходи до підготовки фахівців з технічного перекладу в 

університетах США, її форми та характеристики 

Аналіз навчальних планів та освітніх програм підготовки магістрів з 

технічного перекладу в університетах США (Іллінойський університет в 

Урбана-Шампейн (University of Illinois at Urbana-Champaign), 36 місце в 

рейтингу 50 найкращих ЗВО світу за рейтингом Times Higher Education-QS; 

Вашингтонський університет (University of Washington), 32 місце в рейтингу 

50 найкращих ЗВО світу за Times Higher Education-QS; Професійна школа 

перекладу Університету Бабель у штаті Гаваї (Babel University Professional 

School of Translation) має 45 річний досвід підготовки магістрів з технічного 



54 

 

перекладу; Гарвардська вища школа освіти (Harvard Graduate School of 

Education), 6 місце в рейтингу 50 найкращих ЗВО світу за Times Higher 

Education-QS; Вища школа в Університеті Джеймса Медісона (James Madison 

University), 50 місце в рейтингу 50 найкращих ЗВО світу за Times Higher 

Education-QS; Школа професійних досліджень у Нью-Йоркському 

університеті (New York University School of Continuing and Professional 

Studies), 30 місце в рейтингу 50 найкращих ЗВО світу за Times Higher 

Education-QS) засвідчує єдність розвитку компетентностей магістра з 

технічного перекладу та змісту освіти в підготовці фахівців з технічного 

перекладу (Додаток А). Під час дослідження офіційних сайтів університетів 

США було виявлено, що магістерські програми з технічного перекладу 

укладають провідні перекладачі-практики, які є співробітниками 

міжнародних і вітчизняних компаній та установ, і дослідники, які працюють 

у царині технічного перекладу, тому студенти мають змогу отримати 

професійну підготовку, яка базується на результатах практичного досвіду й 

наукового доробку провідних перекладачів, що уможливлює забезпечення 

актуальності та ефективності освітньої програми.  

На думку С. Шандрук, «головною особливістю змісту професійної 

підготовки в університетах США є взаємодія різних підходів, концепцій, 

моделей, тому в практиці сучасної вищої професійної освіти США діють такі 

парадигми: поведінкова (behaviorist), особистісна (personal), 

конструктивістська (constructive) та рефлексивна (reflexive), об’єднувальним 

фактором яких є думка про важливість гуманітарної освіти, а розбіжність 

полягає в різному баченні проблеми організації процесу професійної 

підготовки…» [130, c. 93]. Магістерські програми для фахівців з технічного 

перекладу мають за базу обумовлені цілі та потреби суспільства, яке висуває 

вимоги до розвитку професійних компетентностей під час навчання. Такі 

суспільні вимоги враховують перспективи розвитку науки, техніки, 

технологій та культури, а розвиток компетентностей визначається освітньо-
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професійною програмою підготовки магістрів, програмами навчальних 

дисциплін в університетах США. 

У науково-педагогічних дослідженнях американські учені (Л. Коен, 

І. Меніон, К. Моррісон), зважаючи на практичний досвід роботи провідних 

університетів США, констатують, що «навчальні цілі підготовки магістрів з 

технічного перекладу стосуються двох головних напрямів: один з них уміщує 

цілі професійної підготовки, другий – цілі дослідницької підготовки 

перекладача» [146, с. 328]. Як твердять А. Крафт [148] та P. Кастберг [170], 

«цілі, яким відповідає зміст навчання в системі магістратури США, мають 

два основних спрямування: суто професійну і дослідницьку підготовку». Цілі 

професійної підготовки магістра-перекладача сформовані в програмах 

письмових перекладачів (National Accreditation Authority for Translators and 

Interpreters, NAATI), а реалізація цілей дослідницького напряму підготовки 

магістрів з технічного перекладу скерована на подальший розвиток високого 

науково-дослідницького рівня студентів [221]. На думку Н. Бідюк та 

О. Мартинюк, «навчальні цілі підготовки технічних перекладачів у США 

зорієнтовані на оволодіння студентами високого рівня теоретичних знань і 

практичних навичок для подальшої діяльності висококваліфікованих та 

етично компетентних перекладачів у світових і внутрішніх 

установах»[12, с. 125].  

Університети США запрошують провідних світових перекладачів-

практиків, співробітників міжнародних та вітчизняних установ та організацій 

для укладання навчальної програми. Такі фахівці отримують великий досвід 

практики у царині технічного перекладу. Магістри з технічного перекладу 

мають змогу отримати висококваліфіковану професійну підготовку, яка 

базується на синергії результатів практичного досвіду й досліджень 

провідних перекладачів, тому освітня програма для технічних перекладачів є 

актуальною та ефективною. Доречно підкреслити, що «зміст освіти в 

підготовці магістрів з технічного перекладу доповнюється також професійно-
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практичним досвідом, отриманим у процесі навчальної та виробничої 

практики» [164].  

Фахівці з технічного перекладу здобувають ступінь магістра з 

технічного перекладу в США, який дає змогу в подальшому отримати 

підготовку як доктор філософії – PhD. 

Задовольнити потреби суспільства та міжнародні вимоги є основною 

освітньою діяльністю ЗВО США. Якщо під час навчання на бакалаврському 

рівні вищої освіти студенти набували та оволодівали традиційними 

знаннями, уміннями та навичками перекладу, то на магістерському рівні 

відбувається розвиток набутих професійних компетентностей фахівця з 

технічного перекладу на вищому рівні складності. Під компетентністю 

розуміємо «здатність робити що-небудь добре чи ефективно, здатність 

виконувати особливі трудові функції» [86 с. 12]. Магістерські програми 

підготовки фахівців з технічного перекладу спрямовані на розвиток 

стратегічної компетентності магістрів та оволодіння глибокими знаннями 

культури, економіки й технологій країн, мови яких вивчаються. 

На прикладі освітніх програм університету Південної Каліфорнії (USC 

University of Southern California) з підготовки магістрів-перекладачів можна 

прослідкувати, що «…критичне, аналітичне й творче мислення та навички 

вирішення проблем є основними вимогами до змісту освіти магістрів з 

технічного перекладу…» [222].  

Наприклад, навчальні цілі магістерської програми з технічного 

перекладу університету Ілліонойсу в Урбана-Шампейн (University of Illinois 

at Urbana-Champaign) сформульовано так [218]: 

1) «знання основних понять технічного перекладу та розвиток умінь 

їх інтерпретації в теорії та на практиці в різних культурних контекстах;  

2) формування навичок аналізу тексту, усного та письмового 

перекладу, які дають можливість кар’єрного росту, підвищення професійного 

рівня або отримання додаткової освіти зі спеціальності; 
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3) надання випускникам можливості здобувати знання з технічного 

перекладу та опановувати новими методами технічного перекладу й 

інтерпретації, у тому числі інформаційними технологіями та засобами 

автоматизованого перекладу; 

4) вправляння студентів з техніки письмового та усного перекладу з 

метою набуття вмінь і навичок якісного фахівця з технічного перекладу для 

роботи як позаштатними (вільнонайманими), так і штатними 

співробітниками у відповідних організаціях (бюро перекладів, засобах 

масової інформації, ЗВО); 

5) розвиток  критичної оцінки головних напрямів і концепцій 

доцільності в перекладі та можливостей інтерпретації, а також досліджень, 

що дають поштовх до подальшого саморозвитку» [218]. 

Під час навчання за магістерською програмою, фахівці з технічного 

перекладу в університетах США розвивають «уміння ґрунтовного аналізу й 

критичного оцінювання складних професійних і міждисциплінарних питань 

та завдань, вони є здатними знаходити шляхи та способи для їх творчого 

вирішення» [222]. 

Як видно з табл. 2. 2, цілі підготовки магістрів з технічного перекладу, 

визначені Університетом Ілліонойсу в Урбана-Шампейн, «…спрямовані на 

розвиток критичного, аналітичного, творчого мислення випускників, 

оволодіння ним професійними компетентностями для вирішення складних 

завдань у галузі технічних та інформаційних систем та кожна ціль має 

результат виконання» [218].  
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Таблиця 2.2 

Навчальні цілі магістерської програми з технічного перекладу  

в Університеті Ілліонойсу в Урбана-Шампейн 

Цілі Результати виконання цілей 

1 2 

Розвиток навичок аналізу тексту, 

усного та письмового перекладу 

Кар’єрний ріст, підвищення 

професійного рівня або отримання 

додаткової освіти зі спеціальності 

Знання основних понять технічного 

перекладу  

Здатність здійснювати  точну 

інтерпретацію тексту як в теорії, так і 

на практиці в різних культурних 

контекстах 

Розвиток знань і умінь з технічного 

перекладу та опанування новими 

методами технічного перекладу та 

інтерпретації текстів 

(інформаційними технологіями та 

засобами автоматизованого 

перекладу) 

Можливість адекватного розуміння 

технічного тексту та здатність 

доречно використовувати 

інформаційні технології в майбутній 

діяльності 

Підготовка до управління власною 

технікою письмового та усного 

перекладу  

Можливість стати якісними 

фахівцями з технічного перекладу як 

позаштатними (вільнонайманими), 

так і штатними співробітниками  

відповідних організацій (бюро 

перекладів, засобів масової 

інформації, навчальних закладів) 

Джерело: офіційний сайт університету Ілліонойсу в Урбана-Шампейн. URL: 

https://courses.illinois.edu  

 

Після завершення магістерської програми технічні перекладачі, 

зокрема випускники Гарвардського університету, «…повинні вміти 

розпізнавати можливості використання технологій управління людськими 

ресурсами та мотивації і вміло застосовувати набуту в ході навчання високу 

професійну перекладацьку та технічну підготовку для вирішення практичних 

завдань» [164].  
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Монтерейський інститут міжнародних досліджень пропонує 

«магістерську програму, після завершення якої студенти володіють точним 

перекладом з іноземної мови англійською та перекладом з використанням 

комп’ютерної техніки» [181].  

Освітня програма для магістрів з технічного перекладу в США 

розроблена так, що кожен університет має власний список курсів/навчальних 

дисциплін. Студенти також можуть обирати курси (відповідний обсяг 

кредитів) з-поміж курсів, що викладаються на їх основному факультеті, у 

школі, коледжах та підрозділах на території кампусу, але кожен курс 

спрямовано на розвиток певної(их) компетентності(ей). Розвиток 

компетентностей під час навчання магістрів з технічного перекладу в США 

формують як загальну мету змісту освіти.  

Американський дослідник І. Венні, стверджує, що «…у результаті 

навчання магістр-перекладач повинен оволодіти «початковим професійним» 

рівнем («starter professional» level) перекладу з англійської на французьку, 

німецьку, італійську або іспанську мову і навпаки – це стандарт, за якого 

магістр може починати перекладацьку діяльність» [224]. Розвиток 

перекладацьких компетентностей виявляє узгодженість змісту та структури 

навчання магістрів з технічного перекладу в усіх університетах США. 

Кафедра іноземних мов, літератур і культур в Університеті Джеймса 

Медісона у штаті Вірджинія (James Madison University) має «…спеціально 

розроблену програму для технічних перекладачів, у якій передбачена єдність 

навчальних цілей і змісту освіти при підготовці магістрів з технічного 

перекладу, …фахівці з технічного перекладу засвоюють інтенсивний курс (3 

кредити), який фокусується на основних принципах та загальних методах 

навчання, а також на використанні технічної лексики та поповненні 

лексичного запасу перекладача, але необхідною передумовою навчання є 

попереднє проходження курсу з певним рівнем іноземної мови  або іншого 

предмету того ж рівня (курси зарубіжної літератури / цивілізації, але не 

зараховуються ті, які викладались англійською мовою)» [168]. 
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В Університеті Джеймса Медісона (James Madison University) магістри-

перекладачі розвивають «…необхідні для перекладу мовні навички, зокрема 

розуміння прочитаного, стислий виклад, аналіз тексту, а також набувають 

навичок роботи з одно- та двомовними словниками, тому курс дає знання про 

основні електронні інструменти й виробляє навички обробки текстів для 

того, щоб на практиці використовувати кілька типів перекладу, включно з 

прямим перекладом (direct translation), зворотним перекладом (inverse 

translation) і зворотним перекладом з двох іноземних мов на рідну (back 

translation)» [168].  

Також в цьому університеті є обов’язковий курс для економічних 

(маркетинг, фінанси) і технічних (електрика і електроніка, програмне 

забезпечення, апаратне забезпечення) галузей, а саме англійсько-іспанський 

технічний / фінансовий переклад, «…основна увага приділяється набуттю 

спеціальних знань (лінгвістичних і екстралінгвістичних) та роботі з діловими 

паперами в реальних ринкових умовах» [168]. Результати навчання – знання 

та вміння, – досягнуті магістром з технічного перекладу після завершення 

курсу, мають універсальний характер, але спрямовані на професійну 

діяльність технічного перекладача, можуть застосовуватися в різних сферах. 

Варто зазначити, що розвиток компетентностей, передбачених в 

магістерських програмах з технічного перекладу Університету Джеймса 

Медісона, відповідають змісту освіти в підготовці фахівців з технічного 

перекладу. Особливістю магістерської програми, порівняно з більшістю 

програм університетів США, є розвиток навичок і вмінь з орфографії, 

пунктуації, синтаксису, семантики, стилістики та прагматики. 

Зміст освіти в підготовці магістрів з технічного перекладу передбачає 

гуманістично-орієнтовану та адаптовану систему знань, умінь і навичок, 

інших компетентностей, що забезпечують точні та професійні переклади 

будь-якого документа, що стосується технічної й фінансової сфери. Згідно з 

RWS Group, «магістр з технічного перекладу вільно перекладає інструкції 

для користувачів програмного забезпечення, технічні характеристики літака, 
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фінансові звіти, страхові поліси, прес-релізи, святкові брошури, свідоцтва 

про народження – будь-які комерційні та технічні документи в стислий 

термін та якісно» [196]. Якісні компетентності з різних галузей науки та 

техніки свідчать про високу професійну кваліфікацію фахівця з технічного 

перекладу, такі компетентності включають в себе усвідомлене розуміння 

вихідного тексту та точний і адекватний переклад галузевих термінів. 

Як показує практика, різні види перекладів вимагають неоднакових 

підходів: манера й стиль, який використовується в офіційних технічних 

документах та медичних приписах, докорінно відрізняються від прес-релізів і 

каталогів товарів, тому діяльність фахівців з технічного перекладу передусім 

спрямована на цільову аудиторію. Крім того, «…спеціалісти з технічного 

перекладу повинні забезпечувати свої переклади, локалізовані для  

відповідного ринку, незалежним лінгвістичним контролем, забезпечуючи 

цим додатковий захист і гарантію якості перекладу» [196]. 

В Університеті Джеймса Медісона, «реальний досвід роботи в бюро 

перекладів, інших перекладацьких відділах або в будь-яких приватних / 

державних організаціях чи підприємствах, що потребують послуг технічного 

перекладу, є доступним для майбутнього перекладача ще під час навчання в 

магістратурі; після проходження такого стажування магістри з технічного 

перекладу здають звіти, що оцінюються групою спеціалістів» [168]. Магістри 

з технічного перекладу мають реальну можливість отримати особистий 

досвід роботи з клієнтами під час навчання на виробничій практиці. Вони 

консультуються з фахівцям з технічного перекладу щодо питань уживання 

технічної термінології або інших лінгвістичних питань. Все це відбувається 

під контролем керівника, який не завжди є їх викладач.  

В університетах США застосовується велика та різноманітна кількість 

засобів для автоматизованого перекладу під час навчання магістрів з 

технічного перекладу, що сприяє розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності. По завершенню магістерської програми, фахівець з 

технічного перекладу є ознайомленим з використанням різноманітних 
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засобів автоматизованого перекладу. Він повністю володіє інформаційно-

комунікаційною компетентністю для професійної діяльності технічного 

перекладача. Фахівці з технічного перекладу у професійній діяльності вдало 

застосовують новітні інформаційно-комунікаційні технології, тому що під 

час навчання за магістерською програмою вони оволодівають інноваційними 

методиками перекладу складних науково-технічних текстів з галузі науки і 

техніки / інженерії. Наприклад, магістерська програма з технічного 

перекладу, розроблена для Центру навчання перекладу Університету 

Іллінойсу в Урбан-Шампейн (University of Illinois at Urbana-Champaign), 

«…фокусується на поглибленому знанні широкого спектру засобів 

автоматизованого перекладу (САТ Tools or Computer Aided or Assistant 

Translation), а також локалізації програмного забезпечення... Навчання 

магістрів з технічного перекладу поєднує актуальні теоретичні дослідження і 

практику технічного перекладу, спрямовані на те, щоб студенти змогли 

вирішити за допомогою комп’ютерних засобів міжмовні та міжкультурні 

проблеми, з якими професійні перекладачі стикаються за адаптації змісту 

мови, з якої перекладають, до культури мови перекладу» [218]. Університету 

Іллінойсу пропонує такі «…засоби автоматизованого перекладу, які 

використовуються в аудиторії для виконання завдань з технічного перекладу, 

– WinAlign & Paraconc (вирівнювальний засіб), AntConc & SCP (Проста 

програма Узгодження) (Інструмент Узгодження), SDL Trados Studio & 

MemoQ (створення ТМ & Переклад), MultiTerm & Multiterm (Термінологія), 

SDL Passolo (локалізація програмного забезпечення), Systran & Google 

Translate (машинний переклад)» [218] (Додаток Д).  

На офіційному сайті ParaConc є визначення цього автоматизованого 

засобу перекладу як «…багатомовна система аналізу текстів, яка є зручною 

для технічного перекладача, оскільки він може детальніше зрозуміти 

специфіку тексту для перекладу» [189]. Використання такої програми під час 

професійної перекладацької діяльності надає можливість володіти більш 

детальною інформацією щодо електронних текстів. Фахівці з технічного 
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перекладу здійснюють глибокий і всебічний аналіз іншомовних текстів, 

використовуючи ParaConc, що дає можливість легко та швидко робити 

порівняльний аналіз і переклад тексту. Доведено, що «ParaConc займає 

вамоге місце серед інших програм для перекладачів, тому є популярною по 

всьому світу, але ціна програмного забезпечення на одного користувача є 

високою, так дворічна ліцензія на невеличку групу користувачів становить 

сімсот п’ятдесят доларів» [189]. Програма широко використовується 

фахівцями, оскільки, маючи лише ключові слова з тексту, перекладач відразу 

має можливість ознайомитися з можливими перекладами стійких сполук 

слів. 

Серед технічних перекладачів, популярною є програмне забезпечення 

WinAlign, що працює як «…система співставлення перекладів, оскільки вона  

дає можливість користуватися зробленими раніше перекладами: створюється 

загальна база пам’яті перекладів, яку можна використовувати та 

поновлювати постійно; таке програмне забезпечення є корисним, коли 

замовники надсилають додаткові матеріали з попередніх перекладацьких 

робіт» [199]. 

Програмне забезпечення MultiTerm розглядається, як «…інструмент 

управління термінологією, який забезпечує зберігання та управління 

багатомовною термінологією… SDL MultiTerm Desktop є настільним 

інструментом управління термінологією з SDL та може бути використаний 

перекладачами й термінологами як самостійний інструмент для робочого 

столу з метою управління всією термінологією або може бути інтегрованим з 

SDL Trados Studio створено для підвищення продуктивності й точності 

перекладу» [199]. 

Можливість використання різних термінологічних баз з різних галузей 

людської діяльності надається програмним забезпеченням SDL MultiTerm. 

Для фахівця з технічного перекладу така зручна функція програми являється 

полегшенням в здійсненні перекладу, оскільки він володіє відразу більш 

детальною інформацією про текст перекладу, тобто зразу ознайомлюється з 
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майбутньою лексикою перед початком здійснення самого технічного 

перекладу. Перекладач може оформити свій дизайн перекладу за 

необхідності. Під час використання SDL MultiTerm фахівець «…вирізає і 

вставляє мультимедійні файли й гіперпосилання як і у свій переклад так і в 

термінологічну базу даних SDL MultiTerm» [199].  

Офіційний сайт SDL дає чітке розуміння, що таке MultiTerm – це 

«…багатомовна база термінів, що легко зберігає необмежену кількість 

термінологічних баз з різних мов…» [199]. 

«SDL Passolo – це ультрасучасна технологія локалізації, простота 

застосування якої на всіх основних програмних платформах доведена 

практикою, вона має потужний інтерфейс для адаптації та інтеграції 

програмного забезпечення… В свою чергу, …таке рішення дає можливість 

перекладачу працювати з реченнями різних мов, навіть таких як азіатські 

(Unicode) і з написанням справа наліво (наприклад, іврит, арабська 

мова)» [199]. Під час використання такого програмного забезпечення 

фахівець з технічного перекладу відразу має можливість вирішити проблеми 

з локалізацією веб-сайтів для технічного перекладу та якісно обробляти 

достатню кількість файлів, що мають різний спеціальний формат. 

Фахівці з технічного перекладу в США часто використовують 

гібридний машинний переклад Systran, що має свої переваги в застосуванні. 

Systran перекладає науково-технічний текст, ґрунтуючись на граматичних, 

семантичних та синтаксичних правил, що є рідкісним для будь-якого 

статистичного машинного перекладу. Такий вид перекладу є зручним для 

фахівця, оскільки Systran передбачає наступне слово і речення на основі 

попередніх. Він дотримується мовної послідовності і, тим самим, підвищує 

якість перекладу відразу та сприяє швидкості здійснення технічного 

перекладу.   

Такий веб-сервіс, як Google Перекладач (Google Translate) здійснює 

автоматичний переклад цілого тексту, речень, фраз та слів з будь-якої 

тематики, а також перекладає веб-сторінку при необхідності. Google 
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Перекладач володіє загальною термінологічною базою даних. Кожен 

перекладач з різних куточків світу може удосконалити Google Перекладач 

шляхом додавання термінів до лексичної бази або, навіть, підставляти та 

заміняти на більш відповідні. Google весь час удосконалює своє програмне 

забезпечення.  

Використовуючи новітнє програмне забезпечення в ході виконання 

технічного перекладу для певної країни, фахівець прагне надати найбільш 

раціональну та економічно ефективну послугу. З цією метою магістр з 

технічного перекладу повинен опанувати два курси: курс «Комп’ютерні 

засоби для перекладачів» (Computer Tools for Translators) та курс «Веб-сайти і 

локалізація програмного забезпечення» (Website and Software Localization), 

які вивчаються в таких університетах США, як-от: Гарвардський університет, 

Університет Ілліноісу в Урбана-Шампейн та Університет Джеймса Медісона.  

Курс «Комп’ютерні засоби для перекладачів» (Computer Tools for 

Translators) викладається магістрам переважно у другому семестрі після 

опанованого попередньо курсу «Теорія і практика в термінології та 

лексикографії» (Theory and Practice in Terminology and Lexicography). Курс 

«Комп’ютерні засоби для перекладачів» передбачає «…оволодіння 

студентами сучасним перекладом шляхом опанування значної кількості 

комп’ютерних програм, які полегшують виконання технічного та будь-якого 

іншого спеціалізованого перекладу, оскільки студенти ознайомлюються з 

особливостями діяльності сучасного перекладача, отримують практичний 

досвід роботи у сфері автоматизованого машинного перекладу і статистичної 

лінгвістики» [168].  

Курс «Веб-сайти і локалізація програмного забезпечення» (Website and 

Software Localization) передбачає «…розгляд бізнесових, технічних, 

культурних і мовних питань, пов’язаних зі складним процесом локалізації 

веб-сайтів та програмного забезпечення для зарубіжного ринку. Інтернет у 

цьому разі використовується в якості форуму, засобом якого здійснюється  

представлення та обговорення матеріалу в студентській аудиторії» [168]. 
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Наприклад, в Університеті Джеймса Медісона, «…основними 

навчальними цілями для магістрів з технічного перекладу є не лише 

опанування локальними веб-сайтами та програмним забезпеченням, але й 

доречне використання термінології, а саме узагальнення спеціальних 

термінів, які використовуються в мовах для визначених цілей (LSPs – 

Languages for Special Purposes)» [168]. Магістри з технічного перекладу в 

США вдало керують термінологією в комп’ютерних програмах, які 

призначені для підтримки роботи технічних перекладачів та інформаційних 

спеціалістів.  

Зміст освіти магістрів з технічного перекладу містить основні аспекти 

теорії та практики технічного перекладу, зокрема СКОПАС, («…skopos – 

функція письмового або усного тексту, особливо використовується в 

контексті перекладу та інтерпретації: втрата перекладу, цілі перекладу і 

зміщення мови, стратегії перекладу» [170]. В Університеті Джеймса 

Медісона «магістри з технічного перекладу вивчають кілька способів 

перекладу на рівні фрази й речення і практикують ці варіанти перекладу; 

вони також досліджують галузеву термінологію, а саме: гірничодобувну, 

машинобудівну, промислову, термінологію управління технічними 

процесами тощо» [168]. 

Зміст освіти орієнтований на розвиток професійних компетентностей 

магістрів з технічного перекладу, оскільки вони сприяють входженню 

фахівця в професійне середовище та його швидкій адаптації до культурних, 

психологічних факторів. Розвиток професійних компетентностей під час 

навчання забезпечує успіх у майбутній професійній діяльності, тому цілі 

магістерської програми для фахівців з технічного перекладу передбачають 

розвиток знань, умінь й навичок проектування та управління робочими 

процесами та інших компетентностей. Зміст освіти в підготовці магістрів-

перекладачів, у тому числі й технічних, у США полягає у вивченні різних 

курсів, що уможливлюють компетентну оцінку спільнотою перекладачів у 

різних контекстах, наприклад, до програми магістрів з технічного перекладу 
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в Університеті Джеймс Медісон у Вірджинії внесено «…практику 

інтерпретації в латиноамериканському співтоваристві» [168]. В Гарвардській 

вищій школі, «управління, бізнес, технічні та комп’ютерні технології, що 

пов’язані з локальними  веб-сайтами та програмним забезпечення світового 

ринку, є пріоритетними в магістерській підготовці перекладачів, тому на 

деяких курсах, в університеті, практикується симулювання таких ситуацій, як 

бюджетування переговорів і відносини перекладач – клієнт» [164].  

Інститут Міддлбері з міжнародних досліджень в Монтереї 

(Middlebury Institute of International Studies at Monterey) пропонує 

«…магістерську програму для перекладачів, метою якої є розвиток 

технологічних і організаційних навичок та навичок перекладу, де наприклад 

курс «Комп’ютерна верстка» (Desktop publishing або DTP) навчає магістрів-

перекладачів використовувати ПК та спеціальне програмне забезпечення для 

створення макету документа для друку в типографії або на принтері» [180]. 

Як видно, серед основних цілей для навчання магістрів з технічного 

перекладу в Інституті Міддлбері з міжнародних досліджень у Монтереї – 

«…оволодіння комп’ютерними знаннями для ефективного створення 

документів з використанням навичок моделювання макета сторінки на ПК» 

[180]. Розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності магістрів з 

технічного перекладу сприяє опанування навчальної дисципліни 

«Комп’ютерна верстка» («Desktop publishing або DTP»), що пропонується в 

цьому ЗВО. Програмне забезпечення курсу «Комп’ютерна верстка» створено 

для «…розробки макетів і продукування якісного типографського тексту та 

зображення, які можна порівняти з «традиційним друкарством» [180]. 

Завдяки вивченню такої дисципліни в США магістри розвивають здатність 

розробляти книжково-журнальну продукцію, що є необхідним у професійній 

діяльності фахівця з технічного перекладу. 

Вивчення та застосування основних інструментів і методів, які 

використовують фахівці з технічного перекладу, є однією з основних цілей в 

магістерській програмі підготовки фахівців з технічного перекладу. Вона 
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передбачає ознайомлення та оволодіння вміннями користуватися 

комп’ютерними інструментами для перекладу дефініцій термінів, описів, 

інструкцій, а також відповідних науково-технічних документів. 

Завдяки курсу «Багатомовна публікація комп’ютерною версткою»  

(Multilingual Desktop Publishing) у Інституті Міддлбері з міжнародних 

досліджень у Монтереї магістри з технічного перекладу «…оволодівають 

уміннями та навичками виробництва видавничої продукції широкого 

спектру; …серед інструментів, що використовуються під час навчання є 

Kilgray memoQ, SDL WorldServer, SDL Trados Studio, SDL MultiTerm, SDL 

Passolo, Google Translator Toolkit, Across Language Server, Lingotek 

Collaborative Translation Platform, та Systran» [180]. Такий курс в ЗВО США 

надає можливості магістру з технічного перекладу швидше розвивати вміння 

роботи з дизайном готового технічного перекладу та його попереднього 

перегляду для друку, а ніж обробки текстів. В Інституті Міддлбері з 

міжнародних досліджень у Монтереї магістри з технічного перекладу 

розвивають навички використання програмного забезпечення та 

комп’ютерної верстки, які використовуються для загальної документації й 

книговидавництва. Такі навички необхідні фахівцям з технічного перекладу 

«…для створення графіки на підприємствах з продажу техніки, рекламної 

продукції, виставки експонатів, різноманітних упаковок, конструкцій і 

вуличних знаків» [180].  

Магістерська програма для перекладачів у Інституті Міддлбері з 

міжнародних досліджень у Монтереї укладена за «…трьома напрямами 

підготовки: переклад, технології та управління бізнесом, де технологічний 

компонент магістерської програми для технічних перекладачів містить в собі 

пам’ять перекладу і машинний переклад, управління термінологією, 

програмне забезпечення та локалізацію веб-сайту, стандартизацію процесів, 

стратегії інформаційних технологій / документообігу і управління проектами, 

перекладацький компонент розвиває в студентів навички перекладу, а також 

їхні мовні та культурні знання під час основних курсів і на факультативах, та 
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бізнес-компонент охоплює провідні галузі управління бізнесом, зокрема 

управління проектами, багатомовний маркетинг, економіку управління, 

розробку продуктів і міжнародні бізнес-стратегії» [180].  

Зміст освіти в підготовці магістрів з технічного перекладу в США 

передбачає інтеграцію з цілями магістерської програми, тобто під час 

навчання відбувається розвиток професійних компетентностей технічного 

перекладача, які включають в себе оволодіння компетентностями з теорії та 

практики перекладу, розуміння передового технічнологічного процесу, 

вдосконалених виробничих процесів, інженерних технологій. «Технічний 

переклад документів є різнобічним процесом, тому перекладач після 

завершення магістерської програми повинен бути ознайомлений з діяльністю 

глобальних інженерних і виробничих компаній, розташованих по всьому 

світу, та знати міжнародні стандарти якості» [190]. 

Технологічний інститут Роуз-Халман (Rose-Hulman Institute of 

Technology) у штаті Індіана пропонує «…спеціально розроблену програму 

для магістрів з технічного перекладу, яка є прикладом інтеграції  навчальних 

цілей зі змістом підготовки» [194]. Інститут має сертифіковану програму для 

технічного перекладача з німецької мови (German Technical Translator’s 

Certificate Program), але ця програма передбачає здобуття ступеня магістра в 

галузі науки й техніки, і на додаток студент має право отримати сертифікат 

фахівця з технічного перекладу німецької мови. Програма частково 

відповідає вимогам магістерської програми для магістра з технічного 

перекладу. 

В Інституті технологій Роуз-Халман згідно з цілями й змістом 

програми, «…студент повинен протягом перших двох років вивчити курс 

іноземної мови як основний предмет, а також отримати дозвіл викладача, 

який перевіряє знання, на продовження мовного курсу на третьому році 

навчання» [194]. Тобто, підготовка магістрів з технічного перекладу в 

Інституті технологій Роуз-Халман становить не 2 роки, як в інших 

університетах, а 3. Але можливі винятки, якщо студент попередньо 
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прослуховував курси з програми та успішно їх склав, тоді університет може 

визнати попередні результати навчання та дозволити студенту завершити 

програму раніше. Тобто «для отримання ступеня магістра, студенту 

необхідно прослухати всі технічні курси за однією з пропонованих 

Інститутом програм та повинен успішно завершити курси попереднього року 

з програми німецького перекладу» [194]. Магістрант, який успішно складає 

дисципліни програми для сертифікованого технічного перекладу з німецької 

мови, звільняється від вивчення таких предметів, як риторика і написання 

творів, а також від обох курсів глобальних досліджень. Серед необов’язкових 

для виконання рекомендацій для магістрів-перекладачів в Технологічному 

інституті Роуз-Халман – «…одне літо стажування у Німеччині за 

затвердженою програмою для іноземців. Невеликі гранти можуть покрити 

витрати стажування закордоном, тому є доступними для студентів» [194]. 

Маючи успішний тридцятирічний досвід підготовки магістрів з 

технічного перекладу, Школа професійних досліджень у Нью-Йоркському 

університеті (New York University School of Professional Studies Foreign 

Languages, Translation, and Interpreting) традиційно забезпечує таку 

підготовку з юридичного, фінансового та технічного перекладів. Нині Школа 

пропонує «…36-кредитну магістерську програму з перекладу, яка може бути 

завершена в термін 12–15 місяців очного навчання або за 5-річний термін 

заочного навчання» [186]. Магістерська програма готує «…фахівців 

перекладу з англійської мови на іспанську, з французької на англійську, з 

іспанської на англійську та з китайської мови на англійську й навпаки… 

Підготовка технічних перекладачів, як висококваліфікованих фахівців, має на 

меті забезпечення студентів фундаментними знаннями з мови й теорії 

перекладу та вміннями вирішувати практичні питання перекладу в сферах  

бізнесу, фінансів, техніки та права» [185]. Цілі магістерської програми 

повністю інтегруються зі змістом освіти в підготовці магістрів з технічного 

перекладу, оскільки студенти успішно оволодівають навичками точного й 

адекватного перекладу науково-технічного тексту з різних галузей науки і 
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техніки. Крім того, магістерська програма Школи професійних досліджень у 

Нью-Йоркському університеті «…передбачає здобуття магістрами базових 

знань і навичок уживання спеціалізованої термінології, необхідної для 

укладання господарських договорів, книг, статей, офіційних документів, 

рекомендацій з глобальної торгівлі, машинобудування, економіки та права 

тощо, тому викладання програми забезпечують досвідчені перекладачі та 

науковці факультету, які втілюють свій прикладний професійний досвід у 

розробку навчального плану» [185]. 

У Нью-Йоркському університеті освітню програму та навчальний план 

розділено на три частини, що включає в себе «…теорію перекладу й мови; 

юридичні, економічні та технічні дисципліни; практичний переклад» [185]. 

До навчального плану входять обов’язкові та елективні (вибіркові) 

дисципліни. Зокрема, «навчальний план підготовки магістрів-перекладачів з 

китайської мови на англійську відображає потреби цього конкретного ринку, 

який охоплює більш широку сферу комерційного перекладу та об’ємніший 

курс технічного перекладу… Підсумковий проект має назву Capstone, він 

може носити як теоретичний характер, так і передбачати переклад складного 

технічного тексту значного обсягу, який студент захищає особисто в Нью-

Йоркському університеті або засобом відео зв’язку в режимі реального 

часу» [186]. Цілі магістерської програми інтегруються зі змістом освіти в 

підготовці магістрів з технічного перекладу, особливо в технічній частині 

програми, де «…надається тільки необхідна інформація, як-от: знання 

механіки й використання цих знань у роботі з візуальними пристроями й у 

форматуванні з метою оптимізувати сприймання перекладеної технічної 

інформації» [185]. 

Термін підготовки фахівців з технічного перекладу в США залежить 

від змістовності підготовки, її насиченості та моніторингу якості вищої 

освіти. Переважно в усіх університетах термін навчання магістрів становить 

від одного до трьох років. Американська система підготовки фахівців з 

технічного перекладу має елективний характер. Під час навчання та під 
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керівництвом досвідчених викладачів, студенти можуть обирати як 

профільні, так і загальногалузеві дисципліни. Такий підхід в навчанні 

студентів дає змогу реалізувати індивідуальну траєкторію навчання, що 

характеризує загальну тенденцію американської вищої освіти до 

диференціації навчання та свободи вибору. Магістрант з технічного 

перекладу разом з досвідченими викладачами з самого початку навчання 

формує та планує освітній процес та індивідуальну навчальну траєкторію, 

спираючись на свої можливості, інтереси та здатності.  

Дослідниця американської вищої школи на сучасному етапі 

Т. Георгіева стведжує, що «..створюючи елективну систему навчання 

вітчизняних магістрів-перекладачів, доцільно враховувати недоліки 

американської практики, а саме:  

1) під час довільного вибору навчальних дисциплін порушується 

послідовність вивчення їх, що значно ускладнює процес засвоєння матеріалу;  

2) деякі предмети вимагають певного обсягу знань пропедевтичних 

суміжних дисциплін, однак пропонуються на вибір вступникам; 

 3) кожен курс є самостійним елементом, а тому споріднені предмети 

можуть частково дублюватись» [19, с. 89]. 

Магістри з технічного перекладу в Нью-Йоркському університеті в ході 

навчання «…працюють над добором інформації, відбором слів, правильним 

фразуванням та редагуванням, що відбувається на основі аналізу службових 

записок, звітів, новинних статей, описів і офіційних листів» [185]. Підготовка 

фахівців з технічного перекладу передбачає опанування навчальних 

дисциплін інженерного спрямування. Освітні послуги надаються 

викладачами, які мають досвід перекладацької діяльності в певній галузі. 

Загальні цілі й завдання магістерської програми технічних перекладачів 

у США включають в себе: 

1) оволодіння мовою на високому професійному  рівні для здійснення 

вдалої перекладацької діяльності;  
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2) оволодіння технічними знання з спеціальних галузях (інженерія, 

машинобудування, електрика, та інші); 

3) забезпечення фахівців знаннями про технологічні інструменти та 

навичками, необхідними для професії технічного перекладача; 

4) забезпечення практичних навичок з використання інструментів 

перекладу і комп’ютерного програмування;  

За даними офіційних сайтів ЗВО [138; 164; 168; 180; 181; 184] 

більшість університетів США пропонують магістерську програму в галузі 

технічного перекладу з нормативним терміном один-два роки (два-чотири 

семестри) очної та дистанційної форми навчання. Виконання магістерської 

роботи завершується протягом літніх місяців. 

Порівнюючи магістерські програми для технічного перекладу в США, 

можна виділити такі загальні обов’язкові курси: 

1) технології перекладу; 

2) теорія перекладу; 

3) комп’ютеризована термінологія; 

4) методологія дослідження; 

5) аудіовізуальний переклад; 

6) цифрові методики в мові та дискурсі; 

7) об’єктно-орієнтоване програмування. 

Протягом другого семестру магістранти вивчають такі додаткові 

курси: 

1) статистичний машинний переклад; 

2) практика перекладу з французької, іспанської, японської або 

китайської мови (переклад англійською мовою); 

Вивчення досвіду підготовки магістрів з технічного перекладу в 

університетах США (New York University School of Professional Studies 

Foreign Languages, Translation, and Interpreting, Monterey Institute of 

International Studies, Harvard Graduate School of Education, University of 

Wisconsin-Madison, Babel University Professional School of Translation) в 
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аспекті постановки цілей та їхньої відповідності змісту підготовки фахівців з 

технічного перекладу дало змогу виявити загальні та специфічні риси 

навчальних курсів/дисциплін і магістерських програм з технічного 

перекладу. Серед загальних рис такі: інтегрована єдність навчальних цілей та 

змісту програм; тісні міжпредметні зв’язки; поліфункціональність 

навчальних дисциплін; соціокультурна, культурознавча й інженерна 

спрямованість навчання.  

Специфіку магістерських програм з підготовки фахівців з технічного 

перекладу становить термін навчання. Наприклад, в університеті Роуз-

Халман (Rose-Hulman Institute of Technology) він становить два роки, тоді як 

у Школі професійних досліджень у Нью-Йоркському Університеті (New York 

University School of Professional Studies) – один навчальний рік. Виявлено, що 

термін навчання також впливає і на інтенсивність навчання та завантаженість 

студента. 

Фахова підготовка магістра з технічного перекладу в Університеті 

Джеймса Медісона передбачає вивчення відповідних дисциплін: «Вступ до 

перекладу (Introduction to Translation), Компетенції перекладу (Translation 

Competencies), Англо-іспанський технічний/комерційний переклад (English-

Spanish Technical/Commercial Translation), Теорія і практика в термінології та 

лексикографії (Theory and Practice in Terminology and Lexicography), 

Комп’ютерні засоби для перекладачів (Computer Tools for Translators), 

Локалізований переклад веб-сайтів та програмного забезпечення (Website and 

Software Localization), Стратегії перекладу (Translation Strategy), Вступ до 

інтерпретації (Introduction to Interpretation), Стажування в перекладі, 

інтерпретації або термінології (Internship in Translation, Interpreting or 

Terminology), Позаштатний переклад, інтерпретація або термінологія 

(Freelance Translation, Interpreting or Terminology)» [168]. Як видно з табл. 2.3, 

в університетах США існує єдність цілей магістерської програми та змісту 

освіти в підготовці магістрів з технічного перекладу, оскільки навчальну 

програму укладають не тільки викладачі, але й провідні перекладачі-
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практики. ЗВО запрошують провідних технічних перекладачів для 

укомплектування магістерської програми. 

Таблиця 2.3 

Підготовки магістрів з технічного перекладу в університетах США 

Назва ЗВО Цілі та результати навчання магістерської програми 

1 2 

Іллінойський 

університет в 

Урбана-Шампейн 

University of 

Illinois at Urbana-

Champaign 

Розвиток навичок аналізу тексту, усного та письмового 

перекладу; оволодіння знаннями основних понять 

технічного перекладу; формування знань з технічного 

перекладу та опанування новими методами технічного 

перекладу та інтерпретації текстів (інформаційними 

технологіями та засобами автоматизованого перекладу); 

підготовка до управління технікою письмового та усного 

перекладу. 

Вища школа в 

Університеті 

Джеймса 

Медісона/ 

James Madison 

University 

Розвиток мовних навичок, зокрема розуміння 

прочитаного, стислий виклад та аналіз тексту; 

оволодіння навичок роботи з одно- та двомовними 

словниками, та електронними інструментами, розвиток 

навичок обробки текстів та опанування кількома видами 

перекладу; розвиток навичок орфографії, пунктуації, 

синтаксису, семантики. 

Технологічний 

інститут Роуз-

Халман / 

Rose-Hulman 

Institute 

Оволодіння науково-технічним словниковим запасом; 

розвиток навичок роботи з складними граматичними 

структурами; опанування методами перекладу для 

науково-технічних текстів; розвиток навичок 

самостійної роботи необхідного для технічного 

перекладу. 

Університету 

Бабель у штаті 

Гаваї / 

Babel University 

Professional School 

of Translation 

Розвиток навичок та вміння необхідних для роботи в 

якості міжнародного паралегалс (paralegals – помічник 

юриста); розвиток навичок точного та повного 

 перекладу як професійний перекладач, що 

спеціалізується на перекладі юридичних документів, 

розвиток навичок та вмінь здійснювати точний і повний 

переклад як професійний перекладач, що спеціалізується 

на перекладі патентів, технічних та медичних 

документів, розвиток навичок та майстерності для 

грамотного, ідіоматичного та ділового перекладу. 
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продовження табл. 2.3 

1 2 

Школа 

професійних 

досліджень у Нью-

Йоркському 

університеті / 

New York 

University School 

of Continuing and 

Professional Studies 

Розвиток навичок точного й адекватного перекладу 

технічного тексту, базових знань і навичок уживання 

спеціалізованої термінології, необхідної для укладання 

господарських договорів, книг, статей, офіційних 

документів, рекомендацій з глобальної торгівлі, 

машинобудування; розвиток навичок перекладу 

складного технічного тексту значного обсягу; 

опанування навичок використання комп’ютерних 

інструментів для перекладу дефініцій термінів, описів, 

інструкцій. 

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу матеріалів ресурсів. – URL: 

http://illinois.edu, http://www.washington.edu, http://www.jmu.edu, http://www.miis.edu, 

http://www.scps.nyu.edu, http://www.babel.edu 

 

Головні напрями навчання магістрів уміщують цілі професійної 

підготовки, та цілі дослідницької підготовки перекладача. Університети 

співпрацюють з світовими організаціями та направляють студентів на 

стажування в організації. Міцне підґрунтя професійної підготовки магістрів з 

технічного перекладу закладається в студентські роки в процесі навчання у 

ЗВО, де обов’язково формується дослідницька (наукова) компонента. Надалі 

рівень професійної підготовки перекладача зростає в процесі його практичної 

діяльності із використанням новітніх технологій, яких вимагає сучасне 

суспільство. Простежити динаміку розвитку перекладача означає оцінити 

його професійну підготовку, зробити прогноз його професійного зростання. 

В епоху глобалізації та розвитку інформаційно-комунікаційних засобів 

пріоритетного значення в США набувають застосування ІКТ, призначення 

яких розвивати в студентів-перекладачів уміння спілкуватися, здійснювати 

якісний  технічний переклад як письмовий, так і усний.  

Основними формами навчання в підготовці магістрів з технічного 

перекладу в університетах США є очна, заочна і дистанційна (full time, part-

time and distance education).  

http://illinois.edu/
http://www.washington.edu/
http://www.jmu.edu/
http://www.miis.edu/
http://www.scps.nyu.edu/
http://www.babel.edu/
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У підготовці магістрів з технічного перекладу в університетах США 

переважають проблемно-пошукові методи викладання та навчання, як-от: 

проблемний виклад матеріалу, частково-пошуковий, пошуковий та 

дослідницький методи, незалежне дослідження, екскурси, проблемне 

навчання / навчання на вимогу, проектне навчання, навчання через 

дослідження. 

Основними видами навчальних занять магістрів з технічного перекладу 

є: лекції, семінарські заняття й консультації, лабораторні та практичні 

заняття, мультимедійне (електронне) навчання.  

Центральне місце в освітньому процесі у ЗВО США відведено 

лекційним і практичним заняттям. Запроваджена новітня методика 

організації та проведення лекцій: заняття перестає бути лише способом 

передачі інформації та її конспектування, зазвичай магістри з технічного 

перекладу в США майже не конспектують лекційний матеріал, вони мають 

певні сайти, де розміщено лекції з усіх предметів. Лекція за американським 

підходом – це активне обговорення актуальних питань, пошук інформації та 

цікавих фактів, звернення до досвіду аудиторії, обмін думками з метою 

актуалізації пізнавальної діяльності, а також створення проблемних ситуацій 

як засобу стимулювання професійного мислення. В американських ЗВО 

студенти наперед отримують конспект майбутнього лекційного заняття, у 

якому стисло висвітлено головні поняття, сформульовано тези та 

запропоновано перелік джерел. У ході лекції відбувається розширення та 

закріплення самостійно отриманих магістрантами знань і розумінь, 

з’ясування дискусійних питань. Запозичення американської методики 

проведення лекційних занять до української вищої освіти стимулюватиме 

українських студентів до самостійної роботи, сприятиме розвитку технічних 

компетентностей, залучатиме їх до аналізу проблемних ситуацій, пошуку 

інформації та альтернативних рішень, що набуває особливого значення в 

контексті сучасних вимог до технічного перекладача. 

Створення та розв’язання проблемних ситуацій відбувається під час 
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лекційних занять. Г. Сіменс, стверджує, що «…ураховуючи специфіку 

професійної підготовки фахівців з перекладу, окрім класичних 

інформаційних лекцій, викладачі часто практикують нетрадиційні лекційні 

заняття: лекції-дискусії, лекції-аналізи окремої ситуації, лекції-консультації, 

лекції-презентації» [200]. 

Перед початком вивчення нової теми, обов’язковою є лекція в ЗВО 

США. Лекція надає студенту попередній огляд нового матеріалу та готує до 

більш деталізованого вивчення теоретичного та практичного матеріалу, який 

буде розглянуто на семінарських і практичних заняттях. Звичайно, 

магістрант не може отримати повний обсяг необхідних компетентностей з 

лекційного матеріалу, тому після лекції студент здійснює самостійне 

дослідження. 

М. Сміт стверджує, що в університетах США існують такі «…основні 

види лекцій для навчання магістрів з технічного перекладу: 

1) усне есе; 

2) текстуальна екзегеза (textual exegesis) (наприклад, моделювання 

аналітичних навичок); 

3) лекція-візуалізація (наприклад, з використанням відео / 

синхронізованих слайд-презентацій); 

4) лекція спільної участі (наприклад, змінна міні-лекція та 

обговорення в групах, дискусії, моделювання та рольові ігри); 

5) проблемна  лекція (наприклад, проблема формує фокус для 

демонстрації та генерації різних рішень)» [201]. 

Перші три види лекцій належать до традиційних, у яких чітко 

визначена тема й питання, які будуть розглядатися під контролем викладача. 

Інші види лекцій для магістрів характеризуються більшою гнучкістю й 

вимагають ретельнішого планування та підготовки. 

Одним з найцінніших надбань у підготовці магістрів з технічного 

перекладу є американський досвід проведення практичних занять, зокрема 

проблемно-пошукових з використанням таких методів викладання та 
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навчання: евристичних бесід, науково-дослідних проектів, рольових та 

імітаційних ситуацій. Студенти вчаться висувати гіпотезу, обґрунтовувати та 

перевіряти її, що є необхідним для творчого мислення. Американський 

дослідник В. Хавлі, стверджує, що «під час проблемного викладу матеріалу 

задіяні провідні методи продуктивного навчання: проблемний, частково-

пошуковий (евристичний), дослідний» [165, с. 37].  

Принцип інноваційності є важливим і в підготовці за магістерською 

програмою фахівців з технічного перекладу, тому ЗВО США ставлять таку 

ціль магістерської програми як розвиток екстралінгвістичної компетентності, 

тобто оволодіння основами природничо-технічних і гуманітарних наук. 

Викладачі презентують магістрантам нові сучасні досягнення з інженерних / 

технічних наук. Фахівці з технічного перекладу по завершенню магістерської 

програми володіють високим рівнем дослідницького потенціалу та 

глибокими знаннями з методології дослідження, провідних технологій. Як 

зазначає, Л. Д. Філіпова, «ключовими елементами освітнього процесу в 

університетах США є креативність, практична спрямованість та проблемний 

виклад матеріалу. Ці елементи визначають популярність викладача в 

університеті, яка набуває важливого значення, оскільки американські 

студенти мають змогу особисто обирати навчальні дисципліни. У 

навантаженні викладачів консультації часто перевищують сумарну кількість 

лекцій і практичних занять. На консультаціях магістри з технічного 

перекладу можуть звернутися до викладача з питаннями щодо навчальних 

планів, методів роботи з джерелами, пошуку інформації, методики виконання 

наукових досліджень тощо» [124, c. 57].  

Семінари призначено для невеликих груп студентів, які вивчають 

певний курс. Їх зазвичай проводять викладачі або тьютори в конференц-залі. 

Призначення семінарських занять – це дискусія навколо попередньо 

визначених тем або розширення матеріалу заздалегідь проведеної лекції. Ця 

форма організації занять вимагає активної участі студентів. Іноді семінар 
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проводить викладач, в іншому випадку він обирає магістрантів, які 

здійснюють презентації та організовують обговорення.  

В університетах США застосовуються різні форми семінарів: 

традиційні (тематичні) і нетрадиційні, серед яких заняття-пошук, заняття-

дослідження, інтегровані семінарські заняття. На нетрадиційних 

семінарських заняттях переважає робота в парах, групова робота й 

колективна взаємодія. На занятті-пошуку групова робота чергується з 

індивідуальною. Спочатку студенти виконують завдання з викладачем, а далі 

обговорюють їх, демонструючи навички співпраці, колективної взаємодії. 

Викладач, у свою чергу, створює особистісно-орієнтовані ситуації, які 

сприяють ініціативі студентів до співпраці з вчителем та до самостійної 

діяльності. Участь студентів у таких ситуаціях сприяє самореалізації, 

магістранти мають змогу показати себе в роботі та отримати визнання й 

схвалення від колег. На занятті викладач застосовує такі методи викладання 

та навчання: проблемно-пошуковий, інформаційно-розвивальний, 

евристичний, імітаційний, дослідницький, проектний тощо.  

Найбільш поширеними й цікавими видами навчальних занять в 

університетах США є заняття-дослідження й заняття-пошук. Успіх 

пошуково-дослідницької діяльності на заняттях прямо залежить від 

викладача, оскільки він стимулює студентів формулювати запитання й 

здійснювати індивідуальний і колективний пошук варіантів розв’язання їх. 

Створення ситуації, перебуваючи в якій студент самостійно відповідає на 

поставлені запитання, є важливою особливістю таких занять. Відповіді 

магістрантів можуть відрізнятися і не завжди є правильними. В основу цього 

виду навчальних занять покладено те, що кожен учасник процесу отримує 

задоволення від самостійно знайденого способу розв’язання завдання. 

Головними методами оцінювання є поточне, підсумкове та екзаменаційне 

оцінювання.  

Нині у ЗВО США вдало використовують низку засобів начання, 

зокрема такий сучасний інформаційно-технічний засіб навчання, як Smart-
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дошки. Перед викладачем постає завдання визначити переваги, завдання, які 

можна вирішити з їх допомогою, та питання раціонального використання 

цього технічного засобу навчання. Викладач може застосовувати Smart-

дошку на занятті як мультимедійну наочність. Smart-дошка відображає 

об’єкти в різний спосіб, а саме: у графічному, звуковому й анімаційному 

вигляді, фото, відео тощо. Викладач у роботі із Smart-дошкою орієнтується 

на зорове й слухове сприймання студента. За допомогою Smart-дошки у ЗВО 

США демонструють відеофільми й презентації в Microsoft Power Point. За 

рахунок звукового та візуального супроводу Smart-дошка дає змогу 

розвивати навички аудіювання й долати труднощі, які виникають під час 

прослуховування мовленнєвих повідомлень. 

Використання Smart-дошки для демонстрації презентацій Microsoft 

Power Point дає багато переваг у навчанні американським студентам. 

Викладач має змогу самостійно обирати зміст і порядок викладу матеріалу на 

Smart-дошці, може повертатися до вже опанованого матеріалу за допомогою 

перегортання сторінок-слайдів уперед і назад у разі потреби. Отже, процес 

сприйняття матеріалу під час демонстрації презентацій на Smart-дошці 

активізується, оскільки викладач керує показом слайдів, змінює їхню 

швидкість, видаляє, вставляє, копіює та скасовує дії. Підсвічування як одна з 

функцій Smart-дошки виділяє ті частини зображення, на яких необхідно 

сфокусувати увагу. Перегляд презентацій сприяє кращому сприйняттю усної 

мови, яку вивчають, завдяки можливості змінювати звуковий супровід, адже 

студенти, звикаючи до особливостей вимови свого викладача, згодом можуть 

мати труднощі в сприйняті мови інших людей. 

У ході презентації, яка демонструється на Smart-дошці, викладач має 

змогу під’єднатися до Інтернет-мережі та за бажання скористатися on-line 

курсами з освітніх сайтів або здійснити віртуальну екскурсію іноземною 

мовою з гідом у країну, мову якої студенти вивчають. За умови доступу до 

комп’ютерної аудиторії, де студенти матимуть окремі персональні 

комп’ютери або мультимедійний проектор, Smart-дошка дає змогу розвивати 
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розуміння мови з різними акцентами, оскільки на сьогодні в США існує 

велика кількість різноманітних дисків з курсами вивчення іноземної мови 

різного професійного спрямування. Більшість програм, які використовує 

Smart-дошка, створені для вивчення іноземних мов у ЗВО США. Наприклад, 

програма «Колекція» містить різноманітні граматичні конструкції та 

відеофайли з вправами для вивчення технічної лексики. Застосовуючи Smart-

дошку, викладач швидко та в зручний для себе і студентів спосіб виділяє 

слова й вирази, робить їх динамічними: вони можуть рухатися по екрану та 

ставати на потрібне місце.  

При проведенні практичних занять проголошені інтерактивні наміри, 

що відповідають готовності базувати організацію вивчення іноземних мов на 

потребі, мотивації, можливостях студентів, приділенні уваги практичним 

умінням і навичкам, які будуть потрібні майбутньому перекладачу та якими 

він повинен володіти вільно.  

Проектна діяльність студентів під час підготовки та проведення 

практичних занять сприяє створенню умов для ефективного навчання через 

ситуацію успіху й творчий пошук, мотивацію до застосування знань, умінь і 

досвіду. Метод проектів виник у США на початку ХХ століття, в його основу 

покладено ідею про те, що «зацікавлення викликає лише діяльність, вільно 

обрана тим, хто навчається; діяльність будується поза навчальним 

предметом; справжнє навчання є різнобічним, базується на ознайомленні з 

новою додатковою інформацією» [89, с. 139].  

Виявлено такі переваги використання проектної роботи в підготовці 

технічного перекладача: 1) розвиток зацікавленості студента до іноземної 

технічної мови; 2) будь-яка діяльність на занятті може бути уміщена або 

перероблена в проектну роботу студентів; 3) такий вид роботи розкриває 

активні й пасивні вміння студентів; 4) мотивація та інтерес студентів зростає, 

відбувається зацікавленість вибором теми й процесом роботи над проектом. 

Проектна робота стимулює студентів до командної реалізації мети. 

Проектна діяльність допомагає реалізації не лише лідерів, але й тих, хто 
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переважно проводить дослідження. Кожен студент під час групової роботи 

може проявляти свої індивідуальні вміння та навички задля вирішення спільної 

задачі. У той час, коли деякі студенти проявляють високий рівень володіння 

мовою, інші володіють технічними знаннями, а хтось володіє комп’ютерними 

засобами автоматизованого перекладу та термінологічними базами даних, то 

у випадку проектній діяльності кожен студент є активним.  

Ознайомлення із структурою, етапами виконання, зразками раніше 

виконаних робіт подібного типу здійснює викладач, він звертає увагу на 

найдрібніші деталі, наголошує на особливостях реалізації кожного проекту. 

Основними принципами керівництва проектом є: 1) невтручання; 

2) виправлення помилок; 3) забезпечення умов виконання; 4) створення 

ситуації успіху. 

Навчальні мультимедійні програми з іноземної мови для магістра з 

технічного перекладу сприяють засвоєнню нових відомостей, систематизації 

та контролю знань. Комп’ютеризація освітнього процесу й пов’язане з нею 

використання мультимедійних технологій стає незамінним помічником у 

підготовці та проведенні тестування й моніторингу знань. 

Зокрема, Школа професійного навчання при Нью-Йоркському 

університеті має «…значний досвід навчання магістрів з технічного 

перекладу через роботу з даними «реального світу» (real-world data)» [184]. 

Навантаження в магістерській програмі передбачає достатньо велику 

кількість семінарів-гуртків, які зосереджені на практичній діяльності. 

Наприклад, магістри з технічного перекладу в університетах США, 

«…продуктивно працюючи над практичною проблемою в групі, мають змогу 

відчути себе в ролі реального перекладача та замовника технічного 

перекладу; семінари-гуртки, як і семінарські заняття, повинні відвідувати всі 

студенти» [204]. 

В Університеті Джеймса Медісона для досягнення високої якості 

навчання використовують різноманітні методи викладання та навчання, 

запроваджує різні види занять. Основна частина курсів включають в себе як 
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лекції, так і дискусійні групи, а для певних дисциплін є лабораторні секції та 

експериментальні групи, що розвивають дослідницьку компетентність 

фахівця з технічного перекладу. Студенти розвивають професійну 

компетентність під час спеціальних лекцій, семінарських занять і незалежних 

досліджень, вони мають можливість відвідувати гуртки, де виконують 

аудиторні проекти тощо. В Університеті Джеймса Медісона «досвід 

користувача баз даних та програмного забезпечення, а також навички 

пошуку інформації мають важливе значення в підготовці магістрів з 

технічного перекладу» [168]. 

Кожен університет США намагається підвищити свій авторитет, 

запрошуючи читати лекції та проводити семінари провідних науковців із 

сфери технічного перекладу та інноваційних фахівців з технічного 

перекладу. Університети проводять разом з ними та організаціями заходи, де 

студенти мають можливість навіть знайти майбутню роботу. У результаті 

магістри з технічного перекладу отримують «…безпосередній доступ не 

тільки до великої науки, а й до найвидатніших представників бізнесової еліти 

світу» [204]. 

Важливою формою організації освітнього процесу майбутніх магістрів 

з технічного перекладу є практика перекладу, яка ставить за мету оволодіння 

сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, 

її організація, набуття професійно-технічних умінь і навичок, виховання 

потреби постійного їх розвитку. Закордонна практика для магістра з 

технічного перекладу являється одним з основних етапів підвищення рівня 

кваліфікації майбутнього фахівця з технічного перекладу. Практична 

підготовка фахівців на місцях відбувається лише під керівництвом викладача 

ЗВО. Навчальним планом визначаються програма перекладацької практики й 

термін її проведення. У програмах університетів США відводиться необхідна 

кількість кредитів на практичну підготовку. Наприклад, Вашингтонський 

університет пропонує магістерську програму з навчальним навантаженням 

54 кредити, з яких 3 кредити відводиться на практику; Вісконгинський 
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університет за навчального навантаження 24 кредити передбачає на 

практику 3 кредити; Університет перекладу (штат Гаваї) має навчальне 

навантаження для магістра з технічного перекладу 60 кредитів, з яких 3 

кредити – це практика технічного перекладу. 

Основними формами організації практики студентів в університетах 

США є такі [61, c. 47–50]: 

1) «стажування – практична підготовка в реальному професійному 

середовищі на базі підприємств, установ, організацій, компаній, міжнародних 

корпорацій, дослідних центрів та лабораторій країни, мова якої вивчається; 

2) практична підготовка на постійному місці роботи за індивідуальною 

програмою для студентів, які є працівниками підприємств, установ, 

організацій, компаній, корпорацій, дослідних центрів та лабораторій з 

міжнародними зв’язками; 

3) виконання дослідницько-перекладацьких проектів за тематикою 

обраної спеціалізації на базі ЗВО під керівництвом професійного 

перекладача, який належить до професорсько-викладацького колективу 

факультету або співпрацює з навчальним закладом» [61, с. 47–50]. 

«Студент має заповнити звітну анкету про проходження практики (field 

experience log), яку підписує вчитель-наставник та керівник практики, потім 

її надсилають до офісу Американської асоціації перекладачів (American 

Translators Association), експерти якої підтверджують чи спростовують 

результат» [165]. Процес проходження практики перекладу для магістрів стає 

завершальним етапом підготовки й проводиться як атестація на рівні штату. 

Однією з форм організації підготовки магістрів з технічного перекладу 

в США є закордонні стажування.  

У США освітня програма підготовки магістрів з технічного перекладу 

передбачає опанування низки додаткових фахових навчальних дисциплін. У 

результаті студенти засвоюють основні принципи та стратегії планування 

перекладу, методику організації та управління технічною термінологією при 

перекладі. Тому, потрапляючи в професійне середовище, перекладач-
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початківець не відчуває брак знань про технічну документацію, труднощі з 

використанням коректної термінології при технічному перекладі. 

Характеристикою системи вищої освіти США є розподіл навчального 

навантаження в академічних кредитах, на які відведено чітко визначену 

кількість годин. Американські студенти вивчають, як правило, 4–5 

навчальних дисциплін протягом семестру. Таке навчантаження зумовлене 

чітким плануванням освітньої діяльності в університетах США з акцентом на 

самостійне навчання. Як зазначає, Л. Д. Філіпова, «перед початком вивчення 

курсу магістри мають можливість отримати інформацію про його структуру, 

дату і час проведення, викладача, консультації, форми і методи контролю» 

[124, с. 171]. 

В університетах США оцінювання розвитку компетентності майбутніх 

фахівців з технічного перекладу відбувається через поточне та підсумкове 

оцінювання, також відвідування лекцій та інших занять впливає на 

оцінювання досягнень студента за курсом. За американської системою, 

магістранти можуть не с першого разу отримати позитивний семестровий 

бал, у такому випадку вони повторно прослуховують курс за навчальною 

дисципліною. Посеред семестру магістру вже відомо прогнозований бал за 

курс, тому, відвідуючи консультації викладача, студент покращує свій 

підсумковий бал. 

Після завершення навчання американські перекладачі завдяки 

теоретичній підготовці та практичним знанням інноваційних технологій 

технічного перекладу є високопрофесійними, уміло застосовують свої 

компетентності в практичній діяльності, продуктивно працюють за 

допомогою новітніх засобів перекладу та вільно оперують термінологією. 

Технічні перекладачі в США цілком підготовлені для майбутньої професії та 

є конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці. 

Таким чином, здійснений аналіз освітніх програм, методичної 

літератури та документації низки університетів США надав можливість 

виявити, що структура магістерської підготовки технічних перекладачів 
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передбачає вивчення певних навчальних дисциплін: професійно-орієнтовані 

(передбачають забезпечення необхідного рівня знань, умінь, навичок та 

інших компетентностей у галузі) та допоміжні, додаткові (є необхідними для 

набуття компетентностей за спеціалізацією), вибіркові курси. Також, 

визначено, що загальне навчальне навантаження для студента магістерської 

програми з технічного перекладу відрізняється та в різних університетах 

США складає від 24 до 60 кредитів, з яких, відповідно, 18-38 кредитів 

становлять основні / обов’язкові навчальні дисципліни (the major) (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Загальна характеристика освітніх програм магістерської підготовки  

з технічного перекладу  

 

Назва 

ЗВО 
Основні навчальні дисципліни 
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«Основи технічної японської мови», рівень 

І, ІІ; «Технічна японська мова і переклад»,  

рівень І, ІІ; «Японська мова у сфері бізнесу і 

промисловості»; «Японська мова у сфері 

політики і державного управління»; «Курс з 

технічної японської мови і перекладу», 

поглиблений рівень  
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ер

си
те

т «Технічна японська мова і переклад 

технічної літератури»; «Поглиблений курс 

японської технічної мови і перекладу 

технічної літератури»; «Науковий, 

технічний та медичний переклад», 

практична підготовка  

очна, 

дистанційна 

54 кредити 

У
н

ів
ер

си
те

т 

п
ер

ек
л
ад

у
 (

ш
та

т 

Г
ав

аї
) 

«Граматика перекладу / Структура 

речення»; «Граматика перекладу / Вживання 

слів»; «Практичне правознавство для 

перекладачів»; «Основи конспектування 

матеріалу»; «Пошук інформації в Інтернеті 

для перекладачів»; «Основи підготовки 

науково-дослідних робіт»  

очна, 

дистанційна 

60 кредитів 

К
ен

тс
ь
к
и

й
 

у
н

ів
ер

си
те

т 

«Теорія перекладу»; «Практика перекладу»; 

«Термінологія та використання 

комп’ютера у перекладі»; «Культурно-

орієнтований переклад»; «Науковий, 

технічний та медичний переклад»; 

«Проектний менеджмент»  

очна 36 кредитів 
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продовження табл. 2.4 

 

Отже, в університетах США ключовими елементами освітнього 

процесу в США є креативність, практична спрямованість та проблемний 

виклад матеріалу. Це відображається в методах викладанян та навчання, 

видах навчальних занять і формах оцінювання досягнення компетентностей 

майбутніх магістрів з технічного перекладу.  

Формами підготовки фахівців з технічного перекладу в університетах 

США є переважно очна та дистанційна. Основними видами занять під час 

навчання фахівців з технічного перекладу є аудиторні (лекційні, практичні, 

лабораторні та проектні заняття, консультації), а також індивідуальна робота, 

використовуються змішані форми навчання та методи викладання та 

навчання.  

Освітні програми для магістрів з технічного перекладу в університетах 

США мають на меті вивчення мов тих середовищ, де даний вид перекладу є 

необхідним або важливим в майбутньому (англійсько-іспанська та іспано-

англійська; англійсько-японська та японсько-англійська; англійсько-німецька 

та німецько-англійська; англійсько-французька та французько-англійська; 

англійсько-китайська та китайсько-англійська та ін.) (Додаток В). 

Магістерські програми з технічного перекладу не завжди зорієнтовані лише 

на технічний переклад, але й правова та ділова сфери вивчаються, які 

допоможуть технічному перекладачеві в професійній діяльності або у 

1 2 3 4 
М

о
н

те
р

ей
сь

к
и

й
 

ін
ст

и
ту

т 
м

іж
н

а-

р
о

д
н

и
х

 д
о
сл

ід
ж

ен
ь «Переклад з іноземної мови англійською»; 

«Переклад з англійської мови іноземною»; 

«Переклад з використанням комп’ютерної 

техніки»; «Проектний менеджмент»; 

«Технічний огляд»; «Локалізація 

програмного забезпечення»  

очна, 

дистанційна 

60 кредитів 
У

н
ів

ер
си

те
т 

Д
ж

ей
м

са
 

М
ед

іс
о

н
а 

«Французько-англійський технічний / 

комерційний переклад»; «Німецько-

англійський технічний / комерційний 

переклад»; «Російсько-англійський 

технічний / комерційний переклад»; 

«Іноземна бізнес-мова»  

очна, 

дистанційна 

45 кредитів 
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випадку зміни спеціалізації перекладу. Магістр з технічного перекладу під 

час навчання має можливість вже пристосуватися до мовних середовищ через 

міжнародну практику та спілкування з викладачами інших країн, які 

викладають в університетах США.  

 

2.2.1. Самостійна робота в професійній освіті магістрів з технічного 

перекладу в США 

Під час підготовки фахівців з технічного перекладу в ЗВО США, 

достатньо велика кількість навантаження в магістерській програмі 

відводиться такій формі освітнього процесу як самостійна робота. 

Організація самостійної роботи в освітньому процесі підготовки магістрів з 

технічного перекладу залежить від індивідуальних особливостей студентів і 

сприяє швидкій адаптації магістрів до істотних змін у суспільстві загалом та 

на ринку праці зокрема.  

Для будь-якої форми навчання (очна, заочна чи дистанційна), 

самостійна робота є обов’язковим видом діяльності магістрів з технічного 

перекладу. Варто наголосити, що для американських студентів самостійна 

робота є чітко спланована в магістерській програмі та методично 

забезпечена. Нею керує викладач, який її й оцінює. Самостійна робота 

індивідуалізується в залежності від здібностей та підготовки магістрів, а 

також передбачає творчу діяльність з набуття та закріплення знань під час 

дослідницько-пошукової діяльності. Самостійна робота, зазвичай, пов’язана з 

іншими підходами до навчання, зокрема персоналізацією, особистісно-

орієнтованим навчанням і самонавчанням. Обговорення ролі самостійної 

роботи часто постає в контексті інших важливих педагогічних питань, як-от: 

роль партнерських взаємин між викладачами та студентами, вдосконалення 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі тощо. 

Ф. Фуллер уважає «…самостійну роботу студентів специфічним 

різновидом навчальної діяльності…» та наголошує, що «формування знань, 

умінь і навичок студентів відбувається безпосередньо через змістовність і 
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методичність всіх видів навчальних занять» [158, c. 112–122]. Учений 

зазначає, що «самостійна робота є формою навчання студентів, під час якого 

кожен студент вдало планує свою діяльність, самостійно контролює та 

корегує як вона проходить та виконується» [158, c. 43]. 

Згідно з даними ЮНЕСКО, «частка самостійної роботи студентів у 

світі становить 50–70 %, у державних та приватних ЗВО США на аудиторну 

роботу виділяється 20–35 % загального навантаження, решта відводиться на 

самостійну роботу. Американський студент кожного тижня має 15 

астрономічних годин аудиторного навчання й по 5 годин щодня витрачає на 

самостійне навчання» [130, с. 67]. 

Самостійна робота американських магістрів з технічного перекладу дає 

можливість студентам розширювати коло своїх інтересів. Магістр з 

технічного перекладу не обмежений лише матеріалом з навчальних 

дисциплін. В університетах США кожного семестру студенти отримують 

певний обсяг індивідуальних завдань для самостійної роботи. Переважно в 

усіх ЗВО США самостійна робота починається з вибору об’єкта, групи 

об’єктів або теми, на якій магістрант зосереджує увагу. Спираючись на 

наукові думки та використовуючи наукові методи, які відображають його 

оригінальне мислення, на критичний огляд наукової літератури, аналіз 

архівних даних, первинних документів, а також розгляд спеціальної галузевої 

літератури, студент розробляє оригінальну інтерпретацію матеріалу, якої 

раніше не існувало в науковій літературі.  

Переваги виконання індивідуальних завдань у межах самостійної 

роботи магістрантів у США полягають у тому, що студенти можуть 

виконувати завдання з комфортною швидкістю та в зручний для них спосіб і 

час. Завдання можуть бути визначені індивідуально, а рівень їх деталізації 

відрегульований для кожного студента, завдяки чому магістрант має змогу 

організувати свою діяльність таким чином, щоб опанувати навчальні курси 

відповідно до особистих можливостей. Індивідуальна робота магістрів-

перекладачів містить також складні завдання, які студенти повинні виконати 
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самостійно. У процесі виконання індивідуальної роботи магістри з 

технічного перекладу розвивають мотивацію, здатність до самоконтролю й 

пошуку нестандартних рішень.  

Серед «…основних напрямів самостійної діяльності магістрів з 

технічного перекладу в США можна виділити такі [96]: 

1) виконання письмових перекладів, їх аналіз і порівняння; 

2) робота з лексичним матеріалом; 

3) виконання зворотного перекладу, порівняння з оригіналом; 

4) обробка та запис перекладу наукової інформації; 

5) прослуховування плівок або перегляд передач, відеоматеріалів; 

6) спілкування з носіями мови; 

7) відпрацювання перекладу різних темпів мовлення; 

8) відпрацювання сполучуваності та її різних варіантів; 

9) тренування уваги; 

10) тренування пам’яті; 

11) розвиток мовлення; 

12) практичні заняття з «артистизму»; 

13) фонетичне тренування: артикуляція звуків і дикції; 

14) психологічні тренінги» [96, с. 22]. 

Магістранти володіють певними навичками виконання самостійної 

роботи, здобутими на попередніх рівнях освіти. Зокрема, учений 

О. Романовський визначає такі «…завдання самостійної роботи студентів 

коледжів у США [96]: 

1) здобуття і зміцнення знань; 

2) оволодіння загальноосвітніми вміннями: конспектування, 

систематизація, узагальнення навчального матеріалу; 

3) розвиток пізнавальних здібностей: спостережливості, 

допитливості, активності в здобутті й застосуванні знань; 

4) формування ініціативності, працелюбності, відповідальності, 

готовності до творчої діяльності, самовдосконалення; 
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5) формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної 

діяльності; 

6) стимулювання якісних змін в інтелектуальному, емоційному, 

соціальному розвитку студентів; 

7) виховання культури розумової праці» [96, с. 25].   

Відомі американські вчені Р. Бартон, Дж. Брюгген, І. Леона, Х. Тайлер 

та інші стверджують, що «традиційними формами навчання у ЗВО США є 

лекції, семінарські та практичні заняття, які підпорядковані меті дати 

магістрам орієнтир у їхній самостійній роботі, що здійснюється без 

керівництва викладача, проте ним організовується та перевіряється» [139]. 

Американський дослідник Р. Баротон виокремлює такі «…особливості 

самостійної позааудиторної роботи, як-от: 

1) гнучкість часових меж засвоєння знань, що дає змогу студентові 

просуватися у вивчені навчального матеріалу зі швидкістю яка відповідає 

його здібностям; 

2) можливість опрацювати новий матеріал тільки після засвоєння 

попереднього;  

3) складання програми самостійного навчання самим студентом за 

допомогою комп’ютера та методичного керівництва викладача;  

4) використання аудиторних занять як форми спрямування 

самостійного навчання, а не лише як основного джерела інформації; 

5) підвищення ролі самостійної письмової роботи як системи 

завдань, що відповідає логіці опанування предмету й спрямовує методистів-

консультантів (тьютерів) і викладачів до об’єктивної та оперативної 

перевірки  знань студентів, коригування напряму самостійного навчального 

процесу» [139, с. 60].  

Самостійна робота дає змогу магістрам-перекладачам самотужки, але 

під керівництвом викладача, працювати над обраною темою або над творчим 

проектом. Часто самостійна робота магістранта навіює йому ідеї щодо 

незалежного дослідження, наприклад, під час семінару, присвяченому 
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використанню Google Drive для технічного перекладу, студент може 

розвинути інтерес до сервісу накопичення інформації в хмарах і попросити 

інструктора контролювати, щоб незалежне дослідження було зосереджено 

виключно в межах цієї теми протягом наступного семестру. Студенти також 

можуть розвивати творчі проекти в царині технічного перекладу, 

програмного забезпечення технічного перекладу тощо, але не обмежуватися 

ними. 

На офіційному сайті Прінстенського університету вказано, що 

«самостійна робота є важливою частиною магістерської програми, вона 

полягає у виконанні проектної роботи чи курсового дослідження. Самостійна 

робота магістрів починається з аналізу літератури, студенти досліджують 

наукову літературу з теми за своїм вибором. Зміст дослідження визначається 

його тематикою і є цілком самостійною науковою розвідкою, тому 

попередньо дібраний список джерел репрезентує лише деякі думки, на які 

автор буде спиратися в ході свого дослідження, формулюючи власні 

аргументи і надаючи їм форми наукової статті або дослідницької 

роботи» [211].  

Навесні першого семестру навчання, магістри пишуть наукове 

дослідження, яке спочатку становить приблизно 20 сторінок. Тему 

дослідження визначають магістрант і керівник під час консультацій. 

Магістранти з технічного перекладу мають можливість обирати наукового 

консультанта під час навчання на початку першого семестру. Такий вибір 

уможливлює більш чіткого розуміння теми та співпраці з науковим 

керівником.  

У Школі мистецтв та гуманітарних наук в Далласі (UT Dallas School 

of Arts and Humanaties Independent Study) «самостійна робота завершується 

кваліфікаційною роботою або проектним дослідженням і випускним 

комплексним іспитом. Кваліфікаційна робота репрезентує собою глибоке 

оригінальне дослідження актуальної теми» [223]. 
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У Нью-Йоркському університеті кваліфікаційною магістерською 

роботою для фахівців з технічного перекладу може бути як складний 

науково-технічний переклад, так і науково-дослідницький проект у групі 

студентів. Магістерські проекти затверджуються як керівниками, так й 

Асоціацією перекладачів. «Під час роботи над проектами, магістранти 

підтримують постійний зв’язок зі своїми радниками, тому магістерський 

проект може бути захищений особисто в кампусі Нью-Йоркського 

університету або за допомогою відеоконференції» [186]. 

Майбутні фахівці з технічного перекладу по завершенню магістерської 

програми обов’язково складають іспит, який є комплексним з різних 

дисциплін по завершенню останнього семестру. Наприклад, в Школі 

мистецтв та гуманітарних наук в Далласі, «одногодинний іспит складається з 

двох частин: 1) захисту кваліфікаційної роботи, під час якого студент 

узагальнює результати свого дослідження і відповідає на питання комісії 

(двох рецензентів магістерської роботи і третього члена факультету) щодо 

змісту роботи; 2) екзамену, на який виноситься система умінь та система 

відповідних змістових модулів, що складають як нормативну, так і 

варіативну частини змісту освітньо-професійної програми підготовки 

фахівця» [223]. 

Комплексний іспит доповнює самостійну роботу студента, дає 

можливість студентам отримати відгук про магістерську роботу та 

обговорити тему, методологію та науковий внесок випускника. Іспит також 

вимагає, щоб студент під час підготовки до іспиту на факультеті повернувся 

до змісту власної дослідницької роботи з метою синтезувати набуті знання та 

визначити нові перспективи свого дослідження самостійно, без сприяння 

членів факультету. 

Хоча студентам рекомендовано займатися самостійною роботою на 

факультеті, магістерська програма спрямована на створення балансу між 

незалежним дослідженням і практичним досвідом, тому індивідуальний 
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проект поєднує в собі самостійне навчання, дослідження, стажування й 

практику.  

Варто зазначити, що в американських університетах магістрант має 

персональне робоче місце, яке розраховане на виконання робіт теоретичного 

та практичного характеру. Така умова забезпечує успішну реалізацію 

самостійної роботи під час навчання. Магістр з технічного перекладу в США 

має доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, які надає ЗВО. 

Наявність та доступність відповдних методичних рекомендацій сприяє 

організації магістром з технічного перекладу своєї самостійної роботи. 

Студент також має доступ до матеріалів для самоконтролю, що позитивно 

впливає на успішне формування професійної самостійності майбутнього 

технічного перекладача. В університетах США викладачі проводять 

індивідуальні консультації раз на тиждень незалежно від відвідування їх 

студентами. Розклад консультацій викладача є доступним для студентів. 

Сучасні умови навчання у ЗВО вимагають від студентів навичок 

самостійної організації освітньої діяльності, уміння вчитися. Особистісний 

сенс активності магістра полягає не в засвоєнні певного обсягу знань, а у 

формуванні цілісної структури компетентностей для майбутньої професійної 

діяльності. При цьому важливо підготувати не просто кваліфікованого 

фахівця, інженера-виконавця, а творчу особистість, здатну до самореалізації, 

самоорганізації, самовиховання й саморозвитку. 

Дослідження є основною частиною самостійної роботи в університетах 

США. Магістерська робота студента часто розглядається як кульмінація 

магістерської програми. У процесі її підготовки взаємодіє значна кількість 

людей, серед яких вагоме місце посідає керівник (радник) (adviser), який 

виявляє науковий потенціал молодого дослідника й спонукає його до 

наукової творчості. Одним з найважливіших показників успішного 

завершення наукового дослідження є зв’язок магістра з радником. Але 

незважаючи на складнощі у виконанні наукової роботи чи особистий внесок 
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керівника, саме магістрант несе цілковиту відповідальність за результати 

своєї магістерської роботи. 

Магістерське дослідження вимагає ретельної попередньої підготовки. 

Передусім студенти ознайомлюються з рекомендаціями до виконання 

магістерських робіт і визначають етапи та терміни її написання. У ЗВО США, 

існують такі «…кроки, які відповідають підготовчому етапу магістерського 

дослідження [184]: 

1) обговорити зі своїм керівником можливість проведення незалежного 

дослідження; 

2) визначити тип наукового дослідження (якісне чи кількісне), 

поставити наукову проблему, сформулювати тему, мету й завдання роботи; 

3) призначити інструктора (ним може бути науковий керівник студента, 

член факультету, на якому робота виконується, або іншого факультету цього 

ж університету чи, за особливим дозволом, професор іншого університету 

або коледжу); 

4) розробити й затвердити в керівника календарний план виконання 

магістерської роботи; 

5) заповнити форму для незалежного дослідження та надіслати її на 

розгляд факультетського комітету з індивідуальних досліджень» [184]. 

У багатьох ЗВО, «студенти університетів США виконують два типи 

магістерських робіт: якісні (qualitative) і кількісні (quantitative), проте деякі 

роботи не можна віднести до певної категорії, тому магістерська робота 

комбінованого типу складається з двох розділів, у яких відповідно здійснене 

якісне й кількісне дослідження» [219].  

Магістрант повинен визначитися з типом свого дослідження ще на 

початку написання магістерської роботи, адже структура і формат різного 

типу роботи відрізняється один від одного. Студент отримує вимоги до 

магістерських робіт ще перед вибором теми та має час ознайомитися з ними. 

В університетах США, «якісне або креативне дослідження є різновидом 

магістерської роботи, яка виконується в описовій, дослідницькій, аналітичній 
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або творчій формі. Зазвичай роботи такого типу пропонують кафедри, що 

готують магістрів з технічного перекладу» [219]. 

В університеті Небраски Керні (University of Nebraska Kearney), 

«кількісне дослідження – це тип дослідницької роботи, який зазвичай містить 

дані, фрагменти інформації, виконані за допомогою технічних засобів, 

програмного забезпечення для перекладачів. Такі кваліфікаційні науково-

дослідницькі роботи можуть містити [219]: 

1) тестування перекладацьких програм шляхом виконання 

різноманітних технічних перекладів з метою визначення досконалості їх; 

2) вимірювання впливу двох програм перекладу на швидкість та якість 

технічного перекладу; 

3) порівняння якості технічних перекладів, виконаних з використанням 

різного програмного забезпечення, з метою визначити більш ефективний 

метод; 

4) співвіднесення результатів технічного перекладу та отримання  

нових даних обстеження» [219]. 

Під час наукового дослідження, магістрант оволодіває актуальною 

науково-технічною інформацією, новими знаннями в галузі науки і техніки 

та розвиває дослідницьку компетентність, яка є необхідною для майбутньої 

професійної діяльності.  

Написання магістерської роботи розвиває чітке планування й 

організацію наукового експерименту у магістра. Він інтерпретує науково-

технічні тексти та здійснює наукову комунікацію. Магістр з технічного 

перекладу чітко планує свій час і вчасно має захистити своє наукове 

дослідження. Для цього обирається дата і студент не може здати роботу ні 

раніше, ні пізніше визначеного терміну. У магістерській програмі в ЗВО 

США виділено 6-12 кредитів для наукового незалежного дослідження. Воно є 

абсолютно самостійним і актуальним. «Робота має продемонструвати такі 

знання, вміння й навички студента [219]: 

1) усвідомлення актуальності виконуваної роботи для галузі; 
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2)  уміння планувати науково-дослідницьку діяльність; 

3)  мотивацію здійснювати планову науково-дослідну діяльність; 

4)  здатність аналізувати результати досліджень; 

5)  уміння формулювати висновки дослідження; 

6)  уміння правильно оформити магістерську роботу; 

7)  усвідомлення подальших перспектив дослідження: подання до 

захисту або публікації в наукових журналах» [219]. 

Під час наукового дослідження увага приділяється й закріпленню 

навичок виступу перед аудиторією. В університетах США «завдяки 

передбаченій магістерською програмою роботи з удосконалення навичок 

писемної та усної комунікації студенти розвивають якості, необхідні для 

досягнення успіху в своїй професійній діяльності» [185]. 

Незалежне дослідження має передбачений формат, який визначається 

магістром і його керівником. Магістр з технічного перекладу може 

представити незалежне дослідження у вигляді стислого викладу визначених 

актуальних питань з теми або поглиблений аналіз однієї наукової проблеми; 

певні магістерські роботи мають додатки, тобто відеоматеріали, технічні 

тексти, розробки комп’ютерних та програмних забезпечень з перекладу 

тощо. Для магістрів встановлений термін подачі робіт до захисту. Якщо 

робота виконана із запізненням, то вона не зараховується. 

Освітня програма фахівців з технічного перекладу визначає кількість 

відведених кредитів на кожен вид самостійної роботи. Наприклад, на 

незалежне дослідження відведено два, три або чотири кредити. Кількість 

кредитів різниться залежно від обсягу виконуваної магістерської роботи. 

Успішне завершення магістерського незалежного дослідження також 

полягає у співпраці магістра з науковим керівником або консультантом, 

радником: студенти обов’язково відвідують визначену кількість консультацій 

протягом семестру. Консультації розподілені так, що наприклад, для роботи 

обсягом 4 кредити мінімальна кількість консультацій – 7 годин, а якщо 

незалежне дослідження має обсяг 2 кредити, то консультації повинні 
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становити мінімум 3,5 години. Усі консультації проводяться в межах 

кредитних годин. 

Студенти з високою мотивацією до проведення наукового дослідження, 

які працюють самостійно й виявляють особливий інтерес до роботи, мають 

можливість отримати академічний кредит [130]. Фахівець з технічного 

перекладу розвиває дослідницьку компетентність через самостійну роботу. 

Студент визначає об’єкт й предмет свого незалежного дослідження зі 

сферою його наукових інтересів, можливо навіть з його практичного 

професійного досвіду, якщо такий існує. Існує графік регулярних 

консультацій з науковим керівником або консультантом, але магістрант з 

технічного перекладу самостійно визначає наукову проблему аналізуючи 

наукові джерела та визначає ступінь її вивченості та актуальності в сучасній 

науці. Студенти приходить на консультації з укладеним списком літератури 

та аналізом досліджень в галузі технічного перекладу. 

Самостійне визначення теми незалежного дослідження є ефективним 

під час дослідницького навчання магістра з технічного перекладу. Науковий 

керівник не завжди має змогу виявити деякі дослідницькі інтереси, навички 

та ресурси магістра. Проте науковий консультант оцінює реально готовність 

магістра нести відповідальність за обрану тему. Неосвіченість магістранта 

може призвести до майбутніх труднощів при написанні та захисті роботи, 

якщо обрана тематика його дослідження не відповідає інтересам і навичкам 

студента. Отже, високі амбіції магістра можуть зашкодити, тому науковий 

керівник адекватно оцінює можливості студента і наявність ресурсів та 

інколи допомагає розподіляти час на здійснення дослідження. У деяких 

випадках можливо навіть існування раніше виконаних досліджень з теми, то 

магістрант повинен чітко розуміти, які нові та актуальні питання 

розкриватиме під час свого дослідження. Частіше за все, студент обирає тему 

зі списку запропонованих викладачем. 

Науковий керівник обов’язково керує раціональним розподілом часу, 

оскільки студент часто недооцінює важливість цього, а відсутність 
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планування й координації консультацій негативно впливає на магістерське 

незалежне дослідження. Студент повинен вдало налагоджувати контакти з 

науковим керівником / консультантом. Керівник допомагає студенту у 

визначенні обсягу роботи, її типу, актуальності та методів збору матеріалу, а 

іноді домовляється про підтримку з боку зовнішніх організацій, якщо така 

необхідна. 

Дослідження особливостей організації науково-дослідної роботи 

магістрів з технічного перекладу в університетах США дає можливість 

виділити деякі потенційні проблеми, які виникають у магістрів під час 

виконання ними наукових досліджень: 

Магістри з технічного перекладу повинні дотримуватися 

«…останнього терміну подачі пропозиції самостійного дослідження 

(independent study proposal), яка містить: 

1) затвердження керівника; 

2) затвердження інструктора; 

3) заповнений бланк пропозиції; 

4) анотація чи пояснювальна записка з дослідження; 

5) програму дослідження; 

6) список джерел» [184]. 

Оформлення магістерської роботи здійснюється відповідно до 

університетських вимог та полягає в описі та документуванні здійсненої під 

керівництвом консультантів наукової діяльності магістра. В університеті 

Небраски «структура магістерської роботи полегшує розуміння наукової 

роботи як досвідченими науковцями, так і особами, не обізнаними зі 

специфікою представленої роботи» [219]. 

Отже, магістерська робота може репрезентувати собою дослідницький 

проект обсягом близько 60–80 сторінок на тему, обрану студентом і 

опрацьовану спільно з консультантом кафедри. Магістранти обирають 

викладача-консультанта у весняному семестрі першого року навчання й 

разом з ним розробляють детальний план роботи, укладають список 



101 

 

літератури до кінця листопада або до початку грудня. Студенти починають 

свої дослідження, у тому числі поїздки, яких вимагає їхнє дослідження, у 

літній період другого року навчання в магістратурі. 

У анотації визначено мету, обсяг проекту, який повинен відповідати 

компетентності керівника, і попередній перелік наукових джерел. Вимоги до 

пояснювальної записки такі: обсяг 15 сторінок, текст для  технічного 

перекладу, п’ятихвилинне відео тощо.  

Ефективна робота над проектом вимагає ретельної концептуалізації та 

чіткого визначення мети, використання критичного досвіду попередників і 

нових науково-прикладних результатів. Проектні роботи магістрів з 

технічного перекладу в США передбачають дослідницьке навчання, яке 

здійснюється самим студентом шляхом інтелектуальної та практичної 

діяльності. У процесі реалізації дослідницького проекту неминуче 

відбуваються зміни в мисленні керівника проекту та магістранта: викладач 

переходить від репродуктивного навчання, яке збагачує готовими новими 

знаннями до консультування, яке сприяє гнучкому використанню знань і 

формуванню досвіду творчої діяльності. Навчання зосереджено на студенті, 

який повинен брати на себе ініціативу і відповідальність за своє дослідницьке 

навчання. 

Повномасштабні проекти є дуже складними і, коли магістерська 

програма триває два роки, їх виконують на останньому році навчання. Але 

зазвичай магістранти отримують необхідний рівень компетентності і 

виявляють готовність до такої роботи, тому дослідницьке навчання 

починають з першого року магістратури.  

Магістри з технічного перекладу повинні засвоїти методологію 

наукових досліджень та отримати необхідні для дослідницької роботи 

навички, як-от: комп’ютерна грамотність, комунікативні навички, навички 

статистичного аналізу, знання робочих процесів, управління часом, уміння 

працювати в команді. 
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Ефективне керівництво дослідницькою роботою магістра передбачає 

управління та контроль над процесом її виконання. Викладач у жодному разі 

не бере ініціативу самостійно, даючи магістранту свободу наукової 

творчості. Водночас, існують рекомендації до виконання магістерських робіт, 

у яких сформульовано вимоги до їхнього змісту, правила оформлення тощо, 

чітко визначено функції наукового керівника та встановлено обов’язки 

студента. Також зміст роботи повинен бути апробований на конференціях, 

семінарах нарадах, а попередні результати наукового дослідження викладені 

в статтях у наукових журналах. 

Суперечливим моментом є оцінювання роботи, оскільки для різних 

досліджень застосовуються неоднакові критерії. Важливо, щоб критерії були 

чіткі й прозорі, зокрема при оцінюванні проекту враховується особистий 

внесок магістра, його попередні звіти та усні презентації, які доводять, що 

робота є самостійним дослідженням актуальної теми. 

Якщо робота є колективною, то важливим є визначити та оцінити 

внесок кожного студента, тому магістрант готує та представляє окремий звіт  

про його участь у проекті. Магістранти працюють у команді, але несуть 

відповідальність лише за своє власне навчання. 

Контроль за участю студента в дослідженні сприяє: 

1) зростанню мотивації до навчання; 

2) розвитку схильностей і можливостей; 

3) активізації навчального процесу та ефективності навчання. 

Велике значення має практичний компонент дослідження. Проблемно-

орієнтовані проекти за участю реальних клієнтів є особливо корисними для 

магістра, оскільки допомагають студентам розвивати ініціативність,  

цілеспрямованість, активізують їхню наукову діяльність. 

Самостійні дослідження стимулюють інтелектуальний розвиток 

магістрів з технічного перекладу. Дослідницька робота повинна розвивати 

також когнітивні навички, зокрема вміння обробляти інформацію, визначати 

проблему та вирішувати її самостійно. Самостійна дослідна діяльність як 
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одна з форм проблемного навчання розвиває критичне мислення студентів, 

спонукає їх до творчості.  

Магістерська робота містить підсумок виконаного студентом 

самостійного дослідження, зокрема висновки і пропозиції щодо перспективи 

подальшого вивчення наукової проблеми.  

Для магістрів з технічного перекладу в начальній програмі відведено  

кредити для проектної роботи. Вони певною мірою доповнюють самостійну 

роботу студента. Проектні роботи є передбаченими для всіх магістрів у 

США. Робота над проектом «…сприяє розвитку різноманітних навичок, 

серед них: 

1) навички наукової роботи (визначення об’єкта / аналіз інформації /  

виконання дослідження); 

2) навички презентації (усної і письмової) власних досліджень; 

3) практичні навички; 

4) навички роботи в умовах ринкових відносин (навчання протягом 

життя, виробнича практика, управління часом, комунікативні компетенції, 

комп’ютерна грамотність)» [219]. 

Для ефективної роботи над проектом магістранти повинні 

«…оволодіти: 

1) методологічними компетенціями (визначення мети й завдань 

дослідження, складання плану, збір та обробка даних, підготовка звіту); 

2) необхідними навичками аналізу (обробка текстів, програмні 

засоби для співпраці в групах, консультації он-лайн, статистичний аналіз, 

самостійне вирішення проблем, планування, управління часом); 

3) навичками командної роботи» [219]. 

Отже, чітко поставлені цілі, орієнтованість на результат (чіткий 

розподіл ролей, ефективна система комунікації, методи моніторингу 

продуктивності, зворотній зв’язок), компетентний керівник, чіткий розподіл 

обов’язків, командна робота, сприятливий мікроклімат у групі, урахування 

прогресивного досвіду, зовнішня підтримка позитивно впливає на хід 
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науково-дослідної роботи та розвиток дослідницьких здібностей магістрів з 

технічного перекладу. Самостійна робота в університетах США репрезентує 

собою діяльність, яку студент здійснює без викладача, але за його 

керівництвом та рекомендаціями отримані під час попередніх консультацій. 

Магістрант самостійно проявляє бажання досягти поставленої мети, 

спрямовуючи свої зусилля в потрібне русло й утілюючи в певній формі свої 

самостійні дослідження. 

 

2.2.2. Спеціалізація професійної підготовки магістрів з технічного 

перекладу в США  

Усі без винятку програми підготовки фахівців з технічного перекладу в 

університетах США спрямовано на підготовку майбутніх компетентних 

технічних перекладачів та забезпечення високої якості перекладу текстів, у 

тому числі технічних, рідною або набутою мовами. Освітня програма та 

навчальний план підготовки магістрів в США передбачає якісне оволодіння 

іноземними мовами для технічного перекладу на базі попередньо засвоєних 

на рівні бакалавра зі спеціальності. Викладацький склад у своїй роботі 

використовує перевірені методи та надані державою новітні інформаційно-

технічні засоби. 

Українська дослідниця В. І. Пасинкова, досліджуючи вищу освіту в 

США, стверджує, що «при складанні навчальної програми дисциплін 

спеціалізації (the major), зокрема пов’язаних з перекладом іноземною мовою 

технічної документації, американський викладач опирається на такі критерії: 

1) відбір лінгвістичного матеріалу (елементів) для навчання; 2) зацікавленість 

студентів майбутнім практичним використанням іноземної мови; 3) вибір 

видів діяльності, які сприятимуть кращому засвоєнню іноземної мови.  

В ЗВО США існує чіткий та відрегульований баланс нормативних 

(обов’язкових) і за вибором студента (елективних) курсів дає студентові 

змогу детальніше зосередитися на тих навчальних дисциплінах, які 

викликають його інтерес.  
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Програми технічних дисциплін можуть бути синтетичними 

(орієнтованими на кінцевий продукт) або аналітичними (побудованими з 

урахуванням мети, задля якої студенти вивчають мову, та ситуацій, у яких 

вони збираються її використовувати), а за принципом організації навчальні 

програми технічних дисциплін для перекладачів поділяються на: навчальні 

програми лінійного типу, навчальні програми модульного типу, навчальні 

програми циклічного типу» [85] (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Типи освітніх програм в університетах США  

за принципом організації навчання магістрів з технічного перекладу 

Тип Характеристика 

1 2 

Освітня 

програма 

лінійного 

типу  

Непереривна послідовність вивчення нового матеріалу, 

новий матеріал на основі вже відомого → перевірка 

засвоєного → вивчення нового або/ повернення до 

пройденого матеріалу 

Освітня 

програма 

модульного 

типу 

Вивчення нового матеріалу блоково-модульно, теорія 

випереджає практику → переважає самостійна робота 

Освітня 

програма 

циклічного 

типу 

Переважає особистісно-діяльнісний підхід до навчання, 

зосередженість на проблемному характері навчання → 

матеріал взаємопов’язаний однин з одним та подається в 

циклі → розвиток особистості студента → різноманіття 

видів контролю та оцінювання студентів 

Джерело: систематизовано автором 

 

Вивчення програмних матеріалів Школи післядипломної освіти і 

професійних досліджень Нью-Йоркського університету, який готує магістрів 

з перекладу (Master of Science in Translation), дало змогу виявити, що освітня 

програма та навчальний план підготовки магістрів з технічного перекладу 

складається з шести нормативних дисциплін, п’яти дисциплін за вибором 

студента і дипломного проекту обсягом у три кредити, який може мати 
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теоретичний характер або становити переклад значного за обсягом 

спеціального тексту високого рівня складності.  

Навчальні дисципліни розділено на три блоки відповідно до вибору 

мови перекладу. Кожен блок включає в себе як обов’язкові, так і елективні 

курси: 1) мова й теорія перекладу; 2) дисципліни спеціалізації; 3) переклад. 

Не всі фахові дисципліни є обов’язковими для вивчення, наявність 

елективних курсів дає змогу студентам приділити більше уваги навчальним 

предметам, які належать до сфери їх наукових чи практичних інтересів. У 

Школі післядипломної освіти і професійних досліджень Нью-Йоркського 

університету, «навчальні програми регулярно оновлюються та оцінюються з 

метою гарантувати відповідність стандартам і сучасним напрацюванням в 

обраній галузі знань» [184]. 

Школа післядипломної освіти й професійних досліджень Нью-

йоркського університету пропонує такі нормативні дисципліни для магістрів 

у галузі технічного перекладу, а саме «перший блок дисциплін – мова й 

теорія перекладу – складає 9 кредитів, нормативні курси складають 

6 кредитів, до них належать «Теорія і практика перекладу» й «Теорія і 

практика термінології» (по  3 кредити кожний курс), в цьому блоці студенти 

мають по 3 кредити на такі дисципліни за вибором студента: «Контрастивна 

стилістика: китайська / англійська», «Курс міжкультурної комунікація» 

«Технічне і бізнес письмо» [186]. 

Обсяг навчального навантаження, призначений на дисципліни 

спеціалізації складає 3 кредити. Студентам пропонується відповідно до 

спеціалізації прослухати курс «Порівняльна банківська справа та система 

обліку» – 3 кредити або «Порівняльні правові системи – Китайська» – 

3 кредити. Елективні курси цього блоку також складають 3 кредити, серед 

них «Порівняльна корпоративна практика» – 3кредити; «Розуміння дискурсу 

глобальної економіки» – 3 кредити [186]. 

Дисципліни блоку «Переклад» охоплюють 9 кредитів, які студенти 

виконують за рахунок таких курсів [185]: 
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1) «Юридичний переклад I рівень» – Китайська – 3 кредити; 

2) «Переклад на другу мову: китайська» – 3 кредити; 

3) «Професійний переклад в команді (з китайської на англійську)» – 

3 кредити; 

4) «Вступ до програмного забезпечення і локалізації веб-сайтів» – 

3 кредити; 

5) «Технічний переклад (з китайської на англійську)» – 3 кредити. 

Елективні дисципліни становлять 9 кредитів, магістри мають 

можливість обирати з-поміж таких курсів: 

1) «Редагування в перекладі» – 3 кредити; 

2) «Юридичний переклад II рівня – китайська» – 3 кредити; 

3) «Комерційний переклад I рівня (з китайської на англійську)» – 

3 кредити; 

4) «Стратегічні перспективи ринку  перекладу» – 3 кредити» [185]. 

Заключним етапом навчання магістрів з технічного перекладу в 

Університеті є дипломний проект, захист якого відбувається безпосередньо в 

університеті або у формі відеоконференції [184]. 

Університет готує магістрів з технічного перекладу з китайської, 

французької та іспанської мов, де форми контролю успішності з кожної 

дисципліни відрізняються, наприклад, контроль з теорії і практики перекладу 

здійснюється щотижня у формі перекладів студентами коротких текстів з 

наданням документації з термінологічного дослідження оригінального 

тексту. Крім того, студенти повинні брати участь у віртуальних семінарах з 

перекладу кожного тексту за допомогою онлайн-форуму [184]. 

Кафедра іноземних мов, літератур і культур Університету Джеймса 

Медісона у Вірджинії пропонує однорічну програму підготовки магістрів з 

технічного перекладу з обсягом навчального навантаження 45 кредитів [168]. 

Така програма підготовки магістрів передбачає навчання фахівців з 

технічного перекладу, які вже мають технічну або інженерну освіту. 
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Вища школа в Університеті Джеймса Медісона координує магістратуру 

й аспірантуру всього університету та була заснована 1954 р., коли Державна 

рада з питань освіти надала дозвіл університету провадити навчання за 

магістерськими програмами [168]. За даними офіційного сайту Університету, 

протягом лише 2011–2012 рр. було підготовлено 1 475 випускників із 

ступеням вищої освіти. Останнім часом чисельність магістрантів значно 

зросла завдяки привабливості й неперервному розвитку магістерських 

програм, які є головними стратегічними ініціативами університету, оскільки 

Вища школа сприяє розвитку прогресивного досвіду в галузі безперервної 

освіти, вона успішно функціонує завдяки інноваційному розширенню 

магістерських програм і урізноманітненню складу магістрантів [168]. 

Вища школа пропонує магістерську програму підготовки магістрів з 

технічного перекладу та письма, риторики та технічного спілкування (M.A.; 

M.S.) [168]. 

Для отримання ступеня магістра з технічного та наукового перекладу 

(М.А in Writing, Rhetoric and Technical Communication) студенти повинні 

успішно засвоїти три нормативні курси (9 кредитів), пройти стажування з 

письма, риторики й технічної комунікації (по 3 кредити); виконати 

магістерську роботу або години практикуму (6 кредитів), а також 

прослухатии шість дисциплін вільного вибору, серед яких письмо, риторика 

й технічна комунікація тощо (18 кредитів) [186]. 

Ступінь магістра з письма, риторики та технічної комунікації (М.S in 

Writing, Rhetoric and Technical Communication) отримують студенти, які 

успішно засвоїли три нормативні дисципліни (9 кредитів), пройшли 

стажування з письма, риторики й технічної комунікації (по 3 кредити); 

виконали магістерську роботу або години практикуму (6 кредитів); три 

дисципліни відповідної затвердженої технічної або наукової дисципліни 

(9 кредитів); три дисципліни з письма, риторики й технічної комунікації за  

вільним вибором студента (9 кредитів) [185]. 
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Половина дисциплін, обраних магістром, повинна відповідати темі 

його незалежного дослідження (магістерській роботі). Студентам, які 

отримали міжнародний досвід роботи з розробки або укладання технічної 

документації, автоматично зараховуються певна кількість кредитів з 

незалежного дослідження або взагалі звільняються від виконання 

магістерської роботи, стажування, кваліфікаційного дослідження чи 

практикуму. 

Університет Джеймса Медісона пропонує магістерську програму 

вступникам для набуття різноманітного наукового та професійного досвіду, у 

тому числі з біології, бізнесу, інформатики, освіти, англійської, географії, 

математики, філософії, політології, психології, риторики, композиції, 

технічного письма тощо [168]. 

Магістерська програма технічних перекладачів пропонує нормативну 

дисципліну «Вступ до перекладу» (обсяг 3 кредити), де після його успішного 

засвоєння студенти переходять до вивчення ще однієї нормативної 

дисципліни – «Компетенції перекладу» (обсяг 3 кредити), та після 

завершення якої проводиться тестування з метою перевірити мовні 

(лінгвістичні) компетенції перекладу, у тому числі розуміння прочитаного, 

стислий виклад, аналіз тексту з використанням одно- і двомовних 

словників [168]. Після завершення курсів проводиться поточний контроль 

знань магістрів у вигляді тестування на вміння використовувати електронні 

ресурси і перевірка наявності навичок аналізу текстів. Під час підсумкового 

контролю здійснюється переклад технічних текстів прямим та зворотним 

способом для перевірки рівнем оволодіння різними типами перекладу. 

Дисципліну «Англійсько-іспанський технічний / комерційний 

переклад» обсягом 3 кредити магістрант може вивчати лише за умови 

успішного засвоєння курсу «Вступ до перекладу» або «Іспанська мова 

бізнесу» [168]. При завершенні пройденого курсу оцінюється вміння 

студентів здійснювати кваліфікований науково-технічний переклад 

документів, який відповідає реальним вимогам ринку. 
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Магістерська програма з технічного перекладу пропонує такі 

дисципліни: «Французько-англійський технічний / комерційний переклад», 

«Німецько-англійський технічний / комерційний переклад», «Російсько-

англійський технічний / комерційний переклад», кожна з яких має обсяг 

3 кредити, де необхідною передумовою допуску до вивчення цих дисциплін є 

успішне опанування дисципліни «Ділова іноземна мова» або «Вступ до 

перекладу»,  або дозвіл викладача [168]. 

Магістерська програма Університету Джеймса Медісона пропонує 

вивчення дисциплін «Комп’ютерні засоби для перекладачів» (пропонується в 

осінньому і весняному семестрі), «Локалізація веб-сайтів і програмного 

забезпечення», «Проект / Майстер-клас з управління», «Стратегії перекладу», 

«Вступ до інтерпретації», кожна з яких має обсяг 3 кредити, мають студенти, 

які успішно засвоїли дисципліни зі спеціальності перекладу або ж отримали 

дозвіл викладача [168]. Ці навчальні курси передбачають поточний контроль 

знань студентів. По завершенню нормативна дисципліна оцінюється 

перекладом запропонованого тексту або тестуванням на рівні орфографії, 

пунктуації, синтаксису, семантики, стилістики, прагматики. 

Стажування з перекладу, інтерпретації або термінології (обсяг 

3 кредити) завершується звітом, який оцінює група спеціалістів. 

Передумовою стажування є успішне засвоєння дисципліни «Вступ до 

перекладу», принаймні однієї дисципліни зі спеціалізації перекладу та дозвіл 

інструктора, подібні передумови має курс «Вільний переклад, усний 

переклад або термінологія» (3 кредити), а формою підсумкового контролю 

курсу є звіт, що оцінюється групою експертів [168]. 

У результаті завершення освітньої програми та навчального плану, що 

передбачає успішне складання комплексного іспиту, захисту магістерської 

роботи та проходження стажування, магістри отримують диплом фахівця з 

технічного перекладу. Студент обов’язково складає певні контрольні заходи 

за нормативними дисциплінами та отримує визначену кількість кредитів, 

передбачених магістерською програмою (24 кредити – дистанційна, денна, 
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термін навчання один рік; 54 кредити – дистанційна, денна, термін навчання 

два роки; 60 кредитів – дистанційна форма навчання, термін навчання два 

роки; 36 кредитів – денна, дистанційна форма навчання, один рік; 45 кредитів 

– денна форма навчання, один рік та дистанційна, два роки); б) скласти всі 

вивчені основні модулі й захистити магістерську роботу; в) скласти 

щонайменше 6 вивчених кредитних модулів з першої спроби або з другої, 

якщо для цього є підстави, які взяла до відома екзаменаційна комісія. 

Рішення видати студентові документ про вищу освіту з відзнакою 

приймають з урахуванням результатів навчання за двома показниками, 

зокрема «Головна якість» («Dominant Quality») і «Середнє арифметичне» 

(«Arithmetic Average»). Це сприяє отриманню студентами кращих результатів 

[195]. 

Магістри з технічного перекладу Кентського університету загалом 

повинні набути 70–73 кредити, серед яких мінімальна кількість (33 кредити) 

передбачає програма магістра управління економікою і програма магістра 

мистецтв (25–28 кредитів), а ще 12 кредитів можуть бути обрані з ділового 

адміністрування або перекладу, де мінімальний середній бал – 3 [173]. 

Детальний аналіз магістерських програм перекладу в Кентському 

університеті дає змогу виділити напрями підготовки магістрів з перекладу з 

п’яти мов (французька, німецька, японська, російська та іспанська), серед 

яких навчання перекладу в інженерії, міжнародному бізнесі та 

адмініструванні. Згідно з вимогами факультету, успішне виконання курсової 

роботи (36 академічних годин), у тому числі тематичного дослідження з 

перекладу, є основною умовою для отримання ступеня магістра з технічного 

перекладу [173]. Для успішного завершення магістерської програми студенти 

Кентського університету захищають магістерську роботу та подають 

документацію про незалежне дослідження протягом першого (осіннього) 

семестру.   

На додаток до основних вимог студент повинен засвоїти такі 

нормативні та елективні дисципліни [173]: 
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1) «Документи в багатомовних контекстах»; 

2) «Теорія перекладу»; 

3) «Практика перекладу»; 

4) «Термінологія і комп’ютерні програми для технічних 

перекладачів»; 

5) «Літературний і культурний переклад»; 

6) «Комерційний, юридичний і технічний переклад»; 

7) «Наукові, технічні і медичні тексти»; 

8) «Локалізація програмного забезпечення» 

9) «Проектний менеджмент» або інший затверджений курс;  

10) «Case Study в перекладі»  [173]. 

Навантаження магістранта в рік складає 6 академічних годин на 

дисципліни з другої мови; іноземні студенти – 6 академічних годин на 

дисципліни, які викладаються англійською мовою; 5–6 годин 

факультативних занять можуть бути обрані з таких дисциплін [173]:  

1) «Семіотика» (3 кредити); 

2) «Викладання в коледжі» (1 кредит); 

3) «Документи в багатомовних контекстах» (2 кредити); 

4) «Прикладні дослідження в перекладі» (1–3 кредити); 

5) Семінари з інших тем (3 кредити) [173]. 

Інші дисципліни можуть бути зараховані як елективні з попереднього 

схвалення координатором випускників і координатором перекладу, 

наприклад оволодіння курсом «Прикладні дослідження в перекладі» 

потребує спеціального схвалення з боку координатора випускника і 

попередньої реєстрації [173]. 

Іллінойський університет в Урбана-Шампейн пропонує дистанційну 

магістерську програму магістрів зі спеціалізованого перекладу (online 

program) та очну програму навчання в університеті (сampus-based 

program) [218]. 
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Під час дистанційного навчання на одну дисципліну відводиться дві 

тижневі години, 4 кредити протягом семестру, тривалість курсу становить 

8 тижнів; дисципліни читаються послідовно. Взаємодія викладача з 

магістрантами відбувається за допомогою засобів сучасних технологічних 

платформ, які забезпечують чітке при тримання графіка курсу, тому 

магістранти, що навчаються он-лайн, не відстають. 

Магістранти, які навчаються в університеті очно, повинні виконати не 

менше 12 кредитів за семестр, тобто засвоїти три навчальні дисципліни, дві з 

яких нормативні зі спеціальності перекладу та вивчаються в порядку, 

передбаченому навчальним планом магістранта, який триває 16 тижнів [218]. 

Ще на початку освітнього процесу магістри знайомляться з графіком 

навчального процесу, терміном навчання, який складає чотири семестри 

(осінні і весняні), та неможливістю прискорити програму. 

Освітню програму та навчальний план підготовки магістрів з 

технічного перекладу в Іллінойському університеті складають обов’язкові та 

елективні дисципліни. До нормативних дисциплін належать [218]: 

1)  «Вступ до перекладу» (3 кредити). Необхідна умова – рівень 

володіння іноземною мовою студента повинен відповідати вимогам 

Іллінойського університету. Цей курс відповідає критеріям загальної освіти 

США; 

2) «Переклад у ЄС» (3 або 4 кредити).  

3) «Навчання перекладу за кордоном» (3 або 4 кредити). Дисципліна 

передбачає від двох до чотирьох тижнів інтенсивного навчання іноземної 

мови за кордоном у країнах ЄС з урахуванням динаміки вивчення мови і 

мовної політики ЄС. Необхідна умова – рівень володіння іноземною мовою 

студента повинен відповідати вимогам Іллінойського університету; 

4) «Переклад: теорія і практика» (3 кредити); 

5) «Комерційний і технічний переклад» (3 або 4 кредити). Необхідна 

умова: 6 семестрів вивчення іноземної мови. 



114 

 

6) «Переклад для професії» (3 або 4 кредити: 3 кредити на бакалавраті 

та 4 кредити дипломної роботи). Необхідна умова: 6 семестрів вивчення 

іноземної мови; 

7) «Термінологія і автоматизований переклад» (3 або 4 кредити). 

Необхідна умова: відомчі твердження. Шість семестрів вивчення іноземної 

мови; 

8) «Інструменти перекладу і практика» (3 або 4 кредити). Групу ділять 

на три підгрупи: Корпус покоління, Сайт / Локалізація програмного 

забезпечення та машинний переклад; 

9) «Іспансько-англійський технічний переклад» (3 або 4 кредити); 

10) «Арабсько-англійський технічний переклад» (3 або 4 кредити); 

11) «Машинний переклад та історія його застосування» (3 або 

4 кредити); 

12) «Практика перекладу» (3 або 4 кредити). Необхідна умова: відомчі 

твердження. Шість семестрів вивчення іноземної мови; 

13) «Дослідження перекладу» (3 або 4 кредити). Необхідна умова: 

успішне засвоєння дисциплін «Термінологія і автоматизований переклад» та  

«Інструменти перекладу і практика». Шість семестрів вивчення іноземної 

мови; 

14) «Методи перекладу і етика» (4 кредити); 

15) «Спеціальні теми в перекладі» (4 кредити, може бути повторений, 

максимум 8 кредитних годин; 

16) Курсовий проект «Дослідження перекладу» (4 кредити) [218]. 

Вісконсинський університет у Медісоні пропонує магістерську 

програму з технічної японської мови в галузі інженерії, яка забезпечує 

необхідні знання та навички для ефективної взаємодії з японськими колегами 

в технічній або ділової сфері, вона починається кожного року в осінньому 

семестрі, де необхідною умовою отримання ступеня магістра з технічного 

перекладу є виконання студентами навчального навантаження принаймні 

30 кредитів, захист магістерсьвої роботи з технічної японської мови, вільне 
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володіння японською мовою та знання тенденцій розвитку технологій у 

Японії [220]. 

Студенти зі ступенем бакалавра природничих наук подають додаток до 

диплома бакалавра при вступі для того, щоб засвідчити успішне завершення 

підготовки у галузі науки або техніки (мінімум 16 кредитів).  

Університеті пропонує студентам денну та дистанційну форми 

навчання. Обов’язковими для вивчення є нормативні дисципліни, інші 

дисципліни можуть бути обрані студентом зі списку елективних курсів, але 

для вступу на магістерську програму, бакалавр повинен мати середній бал не 

менше 3,0 (де 4,0 = A). [220]. 

Професійна школа перекладу Університету Бабеля в штаті Гаваї є 

закладом, який пропонує дистанційне навчання за дворічною магістерською 

програмою підготовки технічного перекладача. Студентам, які в повному 

обсязі виконали освітню програму, присвоюється ступінь магістра з 

технічного та медичного перекладу (Master of Science in Translation) [138]. 

Основні та елективні дисципліни для магістрів в Університеті Бабеля 

об’єднано в 6 блоків відповідно до компетентностей [138]: 

1) Спеціалізація в патентах, технічних та медичних перекладах 

(професійна компетентність – Expert Competence): «Переклад патентних 

документів», «Переклад медичних документів», «Курс перекладу медичної 

журналістики», «Технічний переклад» тощо; 

2) Лінгвістичні дисципліни (мовна компетентність – Language 

Competence): «Граматика перекладу», «Письмова англійська», «Загальний 

граматичний переклад»; 

3) Дисципліни бізнес-перекладу (управлінська компетентність – 

Managerial Competence): «Практика правових знань для перекладачів», 

«Управління бізнесом для перекладачів» тощо; 

4) Інформаційні технології (інформаційна компетентність – IT 

Competence): «Комп’ютерний переклад», «Дизайн веб-сторінок», «Обробка 

тексту для перекладачів” тощо; 
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5) Культурознавчі дисципліни (культурна компетентність – Сultural 

Competence): «Мовознавство», «Світова історія перекладу», «Міжкультурна 

комунікація» тощо; 

6) Дипломні проекти: курсова робота або дослідження з технічного 

перекладу [138]. 

Таким чином, у США існує два типи сттпеневої підготовки з 

технічного перекладу: магістр гуманітарних наук з технічного перекладу 

(Master of Art in Technical Translation, Master of Art in Writing, Rhetoric and 

Technical Communication) та магістр природничих наук (інженерних наук) з 

технічного перекладу (Master of Science in Translation, Master of Science in 

Writing, Rhetoric and Technical Communication), результати аналізу цих 

спеціалізацій у ЗВО США подано в Додатку Б.  

Отже, здобувши ступінь магістра з технічного перекладу в США, 

фахівець з технічного перекладу оволодіває професійною компетентністю, 

прогресивним досвідом технічного перекладу в галузі науки і техніки на 

сучасному рівні. Магістерська програма в США має велику кількість 

додаткових складових (незалежне дослідження, міжнародне стажування, 

проектна робота, навчання на виробництві та ін.), які дають змогу майбутнім 

фахівцям навчитися розв’язувати складні індивідуальні завдання й набути 

професіоналізм ще під час навчання. В університетах США існує 

дистанційне навчання для магістрів у гнучкому навчальному середовищі для 

максимального продуктивного розвитку й оволодіння професійними 

компетентностями, не перериваючи при цьому професійну діяльність. 

 

2.3. Концепція професійної якості та ефективність підготовки фахівців 

з технічного перекладу в США  

Академічний рейтинг університетів світу (ARWU) та рейтинг кращих 

університетів світу The Times Higher Education (THE) засвідчують, що 

університети США займають лідерські місця серед інших світових 

університетів. Асоціація американських університетів (Association of 
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American Universities), до якої входять університети, які пропонують 

програми для магістрів з технічного перекладу, надає підтримку в освітніх 

дослідженнях, а саме посиленні освітніх програм і професійної освіти 

випускників. 

Американська асоціація перекладачів в США не здійснює акредитацію 

магістерських програм, але проводить сертифікацію перекладачів взагалі. 

Вона проводить сертифікований екзамен для перекладачів, що відображає їх 

рівень кваліфікації та показує її відповідність стандартам до діяльності 

перекладачів. 

Асоціація з акредитації постбакалаврської освіти сприяє підвищенню 

рівня кваліфікації в продовженні вищої освіти. Вона проводить офіційно 

акредитацію і акредитує магістерську програму в тому випадку, якщо вона 

дійсно відповідає стандартам. Така акредитація проводиться для того, щоб 

перевірити, чи має освітня програма конкретні та чіткі цілі інтегровані зі 

змістом освіти, перевіряє умови зарахування студентів, якість підготовки за 

спеціальністю (доступність викладу матеріалу, забезпечення студентів 

науково-технічною базою та репутацію викладацького складу факультету). 

У випадку не отримання акредитації освітньої програми, володарі 

магістерських ступенів за такою програмою не матимуть широкого визнання 

як висококваліфіковані фахівці з професійно набутими компетентностями. 

Отже, студенти уникають неакредитованих програм, оскільки їх диплом не 

задовольнить успішну кар’єру в майбутньому.   

Багато бізнес-організацій надають професійне або академічне навчання 

в деяких галузях та зацікавлені в якісній підготовці студентів, тому 

направляють велику кількість студентів до коледжів чи університетів для 

здобуття ними ступенів магістра. Основною умовою подальшого 

працевлаштування випускників є індивідуальний досвід у реальних ситуаціях 

перекладу. Саме досвід відіграє важливу роль у реалізації успішної кар’єри 

перекладача. Роботодавці вважають за краще наймати претендентів, які 

поєднують теоретичну підготовку й практичні навички (зазвичай досвід 3–5 
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років). Його можна набути шляхом стажувань або волонтерської співпраці з 

громадськими організаціями. Наполегливі кандидати можуть також 

скористатися перевагами програми наставництва, яку пропонують Асоціація 

американських перекладачів та інші організації. 

Бюро трудової статистики США повідомляє, що «…приблизно один з 

п’яти перекладачів були самозайняті в 2018 році» [217]. Позаштатні або 

вільнонаймані технічні перекладачі обов’язково надають фінансові звіти, де 

чітко представлені клієнти і конкурентоспроможні ціни своєї діяльності. 

Компетентний фахівець з технічного перекладу розвиває свої ділові якості. 

За прогнозами Бюро трудової статистики США, перекладачі будуть 

відчувати зростання зайнятості на 46 % протягом 2012–2022 р.р., а також 

Бюро повідомляє, що «працівники цієї сфери станом на травень 2014 року 

мали середньорічну заробітну плату в розмірі $43,590» [217].  

Акт про вищу освіту в США (Higher Education Act) є єдиним 

найважливішим законодавством, який контролює відносини між 

федеральним урядом, коледжами та університетами та студентами [210]. Акт 

передбачає програми федеральної допомоги в рамках Міністерства освіти. Це 

може бути допомога магістрантам під час навчання або гранти для студентів 

з низьким доходом. Ще в Акті про вищу освіту прописано стандарти для ЗВО 

в США.  

Автори праці «Ефективне планування для якості освіти» (Planning 

effectively for educational quality) В. Бергквіст та Дж. Армстронг [141] 

визначили «…сім критеріїв якісної академічної програми: 

1. Привабливість: у ній є те, що привертає увагу. 

2. Корисність: те, що знадобиться індивідууму та спільноті, які 

беруть у ній участь. 

3. Конгруентність: у ній є відповідність задекларованому. 

4. Дистинктивність: у ній є здатність швидко реагувати на змінні 

умови, вона є унікальною для кожної інституції. 

5. Ефективність: має корисний ефект. 
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6. Функціональність: забезпечує магістрів атрибутами, потрібними 

для успішної діяльності в сучасному суспільстві. 

7. Забезпечення росту: збільшує зростання показників важливих 

напрямів навчання магістрів» [141, с. 49]. 

У 2012 р. при Мічиганському університеті (University of Michigan, 

Michigan, USA) було створено робочу групу «Аналітика навчання» (the 

Learning Analytics Task Force, LATF), до складу якої увійшли викладачі 

університетів, коледжів і шкіл, «після трьох років існування проекту група 

сформулювала рекомендації щодо використання навчальної аналітики з 

метою поліпшення якості навчання» [200]. Існують університетські форуми, 

що уможливлюють обговорення національних і міжнародних проектів у 

вищій освіті та якість освіти.  

Д. Ногейра й К. Семоліні в роботі «Дванадцять шляхів підвищення 

якості перекладу» (Twelve Ways to Enhance Translation Quality) [188] 

наголошують на тому, що «не існує ідеального технічного перекладу, і навіть 

якщо б він існував, ми не могли б бути впевнені, що він задовольняє 

пересічного клієнта або критика» [188]. Попри це відбувається пошук шляхів 

підвищення якості підготовки магістрів з технічного перекладу. Автори 

пропонують «…декілька простих кроків (прийомів) підвищення якості 

перекладу, якими мають оволодіти магістри-перекладачі: 

1. Уникати необхідності переробляти роботу: переклад виконується 

якісно з самого початку. Редагування й коригування наражають на небезпеку 

втрати часу, який перекладач повинен приділити власне перекладу. 

Перекладачів привчають будувати кожну фразу так, ніби результат їхньої 

діяльності має звучати в режимі реального часу. Чим менше речей 

переходять на потім, тим менша ймовірність, того, що вони можуть 

виявитися непоміченими під час редагування та коригування. 

2. Збереження списку «небезпечних» слів: перекладач привчається не 

лише перевіряти орфографію, а й уникати порушення лексичних норм. 
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Професійний перекладач тримає в голові список типових помилок і 

користується ним регулярно. 

3. Перегляд орфографії та перевірка граматики: професійний 

перекладач завжди переглядає орфографію та перевіряє граматику перед 

початком редагування тексту. Перед перевіркою орфографії і граматики в 

програмі перекладач він вибирає весь документ, установлює програму й 

переконується, що вона повністю активована. Використання програм з 

перевірки орфографії та граматики не вирішують усіх проблем, але 

заощаджують багато часу. 

4. Відповідність друкарським та пунктуаційним правилам цільової 

мови: різні мови мають неоднакові друкарські та пунктуації конвенції, і 

якісний переклад повинен відповідати вимогам.  

5. Ніколи не використовується функція «Замінити все»: фатальною 

помилкою перекладача є використання цієї функції» [188].  

Магістр з технічного перекладу володіє навичками, що допомогають 

йому вдосконалюватися під час професійної діяльності постійно. Він знає 

джерела і ресурси, які можуть підвищити рівень його компетентності. 

Якісний переклад передбачає глибокі і сучасні знання в галузі науки і 

техніки, тому професійна кваліфікація магістра з технічного перекладу не є 

статичною, оскільки залежить від швидких змін в науці та техніці та 

неперервного особистісного розвитку індивідуумів. Магістерська програма 

передбачає підвищення рівня компетентностей майбутніх фахівців з 

технічного перекладу, а професійний ріст впродовж життя є після її 

завершення. Аналіз досліджень, присвячених проблемі професійної 

підготовки магістрів з технічного перекладу в університетах США, дав змогу 

визначити головний принцип підготовки фахівців з технічного перекладу, 

який полягає в постійному підвищенні кваліфікації та професійних 

компетентностей перекладача. 

Ефективність та якість технічного перекладу перевіряє сам фахівець з 

технічного перекладу, він читає перекладений текст уголос. Але інколи цим 
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правилом фахівець з технічного перекладу може знехтувати із за нестачі 

часу. Попри це «якісний перекладач повинен спробувати озвучити кожен 

абзац роботи вголос, щоб переконатися в якості перекладу» [188].  

Магістри-перекладачі оволодівають «…моделлю, яка заснована на 

прагматичних теоріях використання мови, що забезпечує еквівалентність 

перекладу, тобто  вичерпну передачу змісту оригіналу на всіх семіотичних 

рівнях і в повному обсязі його функцій» [228]. М. Вільямс пропонує 

«…оновлену аргументовано-орієнтовану модель оцінки якості 

перекладу» [228].  

Згадані вище дослідження зосереджені на оцінюванні якості перекладу 

з лінгвістичного погляду, але не звертають увагу на власне природу сучасної 

перекладацької діяльності, яка містить складні процеси. Аналіз 

американської літератури, показує, що такі чинників впливають на якість 

технічного перекладу: рівень технічних знань фахівця, зв’язок клієнта з 

перекладачем, CAT засоби, процедура управління, а також володіння 

термінологією й технікою перекладу. Звідси виникає необхідність 

автоматизованих засобів перекладу.  

Сучасний магістр з технічного перекладу повинен вдало застосовувати 

будь-які автоматизовані засоби перекладу. Якість перекладу з технологічної 

точки зору є недостатньо описаною. Лише кілька досліджень, що стосуються 

цієї сфери, були проведені вченими Сюй і Го [163], які коротко представили 

CAT інструменти, зокрема «…SDL Trados, DéjàVu і ApSICXbench з 

обмеженими прикладами, хоча саме ці інструменти підкреслюють гарантію 

якості перекладу після завершення перекладачем завдань» [163].  

У випадку, якщо перекладач будь-якої іншої галузі змінює вид своєї 

діяльності, то він потребує нових знань та нової професійної кваліфікації. 

Магістерські програми в США дають можливість студенту оволодіти 

необхідними глибокими знаннями з спеціалізації та широким спектром 

перекладацьких прийомів та вмінь. В професійній діяльності магістр з 
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технічного перекладу може змінювати вид своєї діяльності, не потребуючи 

нових знань та нової професійної кваліфікації.  

Компетентний фахівець з технічного перекладу володіє не просто  

знаннями іноземної мови, але й технічними знаннями. Доктор К. Каур 

визначила такі «…риси якісного технічного перекладача [171]: 

1. Перекладач, який тлумачить наукові тексти хоча б двома мовами, 

має в першу чергу бути фахівцем у науковій сфері, тоді зміст вихідного 

висловлення передаватиметься точно, адекватно й природно. Якщо 

перекладач є експертом з хімії, то він вдало буде перекладати переважно 

тексти з хімії, а не тексти інших наук, в іншому разі не буде гарантовано 

якість і швидкість перекладу. 

2. Якісний перекладач має бути глибоко обізнаним в обох мовах: як 

вихідній так і цільовій. Майстерність володіння вихідною мовою гарантує, 

що зміст оригінального тексту перекладач повністю розуміє й точно 

інтерпретує кожен його нюанс. Найкраще, коли мова перекладу є рідною для 

перекладача, тому що тільки такі фахівці інтуїтивно розуміють мову й 

обирають оптимальний варіант перекладу. 

3. Якісний перекладач має бути ознайомлений з основними 

принципами теорії і практики технічного перекладу. Робота технічного 

перекладача полягає не тільки в тому, щоб, скориставшись словниками, 

знайти еквівалентні терміни в цільовій мові – викладач повинен бути в змозі 

надати технічний переклад відповідно до правил, стилю й граматики цільової 

мови так, щоб переклад звучав природно.  

4. Якісний технічний перекладач має бути знавцем мови оригіналу й 

мови перекладу, який пройшов курс навчання теорії та практики технічного 

перекладу. Переклад наукових текстів потребує від  магістра з технічного 

перекладу відповідної наукової підготовки.  

5. Якісний технічний перекладач повинен орієнтуватися на свого 

потенційного читача. Йому необхідно переконатися, що наданий технічний 

переклад відповідає рівню кваліфікації читача. Технічний текст для людини 
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без технічної освіти повинен бути виконаний доступною мовою і, навпаки, 

переклад тексту для науковців повинен задовольняти їх високі інтелектуальні 

вимоги. Іншими словами, магістри з технічного перекладу повинні знати 

skopos, тобто мету й завдання перекладу» [171]. 

Магістерська програма для фахівців з технічного перекладу забезпечує 

інтелектуальну діяльність магістрів, яка передбачає складні процеси 

свідомого й підсвідомого вивчення матеріалу. Здійснення технічного 

перекладу є основною навчальною діяльністю для магістрів, де обов’язково  

використовуються прямі (запам’ятовування, когнітивні стратегії, 

компенсація) і  непрямі (метакогнітивні, афективні, соціальні стратегії) 

стратегії оволодіння мовами перекладу. Використання прямих і непрямих 

стратегій при здійсненні перекладу передбачає якісний технічний переклад. 

Бюро статистики праці США повідомляє, що «вільне володіння 

англійською мовою та іноземною мовою є найбільш важливою вимогою для 

технічного перекладача, хоча значна кількість роботодавців вимагають від 

претендента мати ступінь бакалавра або магістра, проте цей ступінь не 

повинен бути пов’язаним з лінгвістикою або перекладом» [183]. Дослідник 

Р. Белл з’ясував, що «вчений ступінь перекладача не завжди асоціюється з 

якістю перекладу, проте наявність у перекладача вченого ступеня з інженерії, 

хімії чи фізики значно впливає на якість та адекватність перекладу» [140]. 

Отже, для фахівця з технічного перекладу, ступінь магістра є необхідним, 

оскільки якість здійсненого перекладу буде висока. 

На думку доктора К. Каур, магістерські програми для технічних 

перекладачів мають повністю підготувати майбутнього фахівця до 

висококваліфікованої, продуктивної та креативної професійної діяльності та 

перманентного вдосконалення перекладацької компетентності: «…якісний 

технічний перекладач має бути дисциплінованим. Узяті на себе зобов’язання 

щодо перекладу він повинен виконувати у встановлений термін, щоб 

інформація, яка перекладається, була актуальною й корисною для 

користувача… якісний технічний перекладач має уявлення про культуру 
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читачів цільової мови. Таким чином він зможе передавати інформацію мовою 

перекладу з огляду на культуру читачів, і цим полегшить читання й 

розуміння тексту перекладу. Ефективний перекладач при перекладі наукових 

книг значного обсягу або об’ємних науково-технічних документів має 

навчитися розподіляти навантаження між колегами, так процес перекладу 

може бути прискорений і читачі будуть поінформованими щодо останніх 

змін в означених наукових галузях. Ефективний технічний перекладач має в 

безпосередньому доступі необхідні для перекладу засоби, як-от одномовні, 

двомовні й спеціальні словники, тезауруси, списки термінології, технічні 

засоби, комп’ютерні програми, тощо, доступні при перекладі» [171]. 

Магістри в США мають можливість отримати якісну професійну 

підготовку у галузі технічного перекладу. Вони володіють методикою 

технічного перекладу вихідного значення тексту, ураховуючи термінологію, 

ідіоми, професійний сленг тощо та застосовують різноманітні новітні засоби 

автоматизованого перекладу шляхом розвитку інструментальної 

компетентності під час вивчення таких дисциплін як: «Термінологія та 

використання комп’ютера у перекладі», «Локалізація програмного 

забезпечення та машинний переклад», «Дослідження в перекладі» та ін. 

Вибір дисциплін магістром уможливлює оволодіння знаннями в певній 

галузі, у якій перекладачу вже відомо, що буде працювати. Найбільш 

поширені напрями перекладу в США – технічний, юридичний і медичний. 

Фахівці з технічного перекладу самостійно обирають умови праці: 

вільнонаймані (несуть відповідальність за здійснений перекладу особисто) 

або ж співробітники компанії, організацій. За даними Бюро статистики праці 

США, «…кількість вакансій для перекладачів, у тому числі й технічних, на 

2014 рік збільшилася на 29%, що значно випереджає середнє зростання 

робочих місць і додає близько 1 7500 робочих місць усного та письмового 

перекладача; очікується, що протягом 2014–2024 років особи, які мають 

ступінь магістра й професійну сертифікацію, матимуть перевагу на ринку 
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праці. На 2014 рік середня річна заробітна плата для перекладачів складала 

43 590 доларів США» [216]. 

Доктор К. Каур стверджує, що «ідентифікація проблем перекладу 

відноситься до метакогнітівної стратегії; професійні перекладачі для 

розв’язання певної проблеми використовують когнітивні стратегії… Деякі 

пропозиції, особливо в англомовних наукових текстах, є дуже довгими й 

складними,  їх важко перекласти іноземною мовою, що має інший характер 

граматики; переклад, насичений занадто складними конструкціями, може 

бути незрозумілим для читача; у спробі подолати цю проблему 

висококваліфіковані технічні перекладачі розділяють речення на дві більш 

короткі частини, що полегшує аналіз і розуміння тексту» [171]. Під час 

перекладу, застосування мета когнітивної стратегії, технічний переклад стає 

більш легким в керуванні і простішим для фахівця. Це абсолютно не впливає 

на змінення змісту перекладу, але в той же час остаточній варіант продукту 

задовольняє клієнта і цілком зрозумілий аудиторії. Фахівці з технічного 

перекладу, які здобули ступінь магістра володіють навичками самостійно й 

оперативно вирішувати проблеми під час професійної діяльності. 

Д. Ногейра і К. Семоліні радять «…перекладачам, які щойно завершили 

навчання в магістратурі, вирішувати проблеми перекладу шляхом перевірки 

заголовків, побудови графіків і текстових полів» [188]. Наприклад, якщо 

вихідний текст є документом MS Word, перекладач повинен пам’ятати, що 

деякі графіки будуть відображатися тільки в режимі попереднього перегляду 

друку, та обов’язково перевіряти текстові поля. Магістри з технічного 

перекладу, які пройшли якісну підготовку, ознайомлені з такими технічними 

нюансами, тому справляються з перекладом більш якісно й швидко. 

Висококваліфікований магістр з технічного перекладу має чітке 

розуміння того, що він несе відповідальність і гарантує відповідність 

перекладених ним робіт вимогам чинних міжнародних стандартів. Існують 

випадки, коли клієнт (замовник) не задоволений кінцевим результатом 

технічного перекладу. В такому разі, високваліфікований фахівець з 
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технічного перекладу знає, як  вдосконалити текст перекладу до тих пір коли 

вимоги замовника будуть задоволені в повній мірі, оскільки магістр з 

технічного перекладу прослухав курс «Етика перекладу». Тому, 

компетентний та якісно підготовлений фахівець з технічного перекладу 

готовий до таких умов і чітко розуміє, що отримавши професійну підготовку 

у ЗВО, пройшовши професійне становлення та наставництво, він безперервно 

навчається упродовж життя, постійно вдосконалюючи стиль і манеру 

перекладу (рис. 2.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Неперервність професійної підготовки перекладачів 

 

Висококваліфіковані технічні перекладачі не з’являються відразу після 

завершення магістерської програми, вони не «народжуються 

перекладачами», а постійно знаходяться в процесі становлення, їх 

професійна діяльність вимагає безперервної динаміки, праці над собою та 

самореалізації через співпрацю з професіоналами, безупинне навчання й 

рефлексію своєї майстерності. Перекладачі також повинні осягнути сенс 

своєї роботи та її потенціал, оскільки технічний переклад не схожий на будь-

яку іншу діяльність. Досвід відіграє значну роль у делікатному процесі 

передачі технічних знань на різні мови. Лише досвідчений перекладач 

відчуває тонкі нюанси перекладу.  

Форма освіти перекладачів США є різноманітною, оскільки ступінь 

магістра з технічного перекладу є доступним для студентів американських 
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ЗВО через курси та освітні програми в університетах, сертифікаційні 

програми. Важливим фактором є й те, що ступінь магістра з технічного 

перекладу можна здобути навчаючись дистанційно. В подальшому, магістри 

мають можливість проходити ліцензування й сертифікацію з різних сфер 

перекладу в контексті навчання впродовж життя. 

Дослідження американських вчених доводять, що існує тісний 

взаємозв’язок між стажем роботи (досвідом) фахівця з технічного перекладу і 

якістю здійсненного перекладу. За спостереженням Р. Белла, «…статистичні 

дані трохи більше 50 % досліджень зафіксували істотний вплив досвіду на 

якість перекладу» [140]. Аналіз літератури показує, що ступінь магістра з 

технічного перекладу та академічні знання позитивно впливають на якість та 

швидкість перекладу. Ці результати додатково підтверджується 

дослідженнями В. Донгфенга [156] й Б. Малкіеля [179], які доходять 

висновку, що «…перекладачі досягають ефективного перекладу шляхом 

вивчення предметних дисциплін у галузі перекладу, теорії перекладу, 

опанування методами й стратегіями вирішення проблем перекладу, 

включеними в магістерську програм» [179]. Завдання технічного перекладу 

може бути виконано якісно перекладачем, який отримав ступінь магістра 

технічних наук. 

Основною метою кваліфікованого перекладу є сприяння ефективній 

комунікації між абсолютно різними мовними й культурними групами. 

Необхідність такого роду взаємодії доповнює зростання обсягів міжнародної 

торгівлі, збільшення міграції населення, економічна глобалізація, політика 

сприяння мовним меншинам, розвиток засобів масової інформації та 

технологій. Департамент освіти США головним напрямом розвитку системи 

професійної підготовки магістрів з технічного перекладу визначив якість 

підготовки перекладачів. Серед вимог, які ставить держава та суспільство до 

американських технічних перекладачів, висока кваліфікація, наявність 

мінімум ступеня бакалавра, краще ступеня магістра з перекладу або 

технічних наук. В Україні ступінь магістра є бажаним для перекладача, але 
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на сьогодні існують певні проблеми підготовки магістрів з технічного 

перекладу у вітчизняних закладах вищої освіти. Звичайно, вплив глобалізації 

на освіту й професійну підготовку магістрів  вимагає від урядів США 

розв’язувати питання якісної та ефективної підготовки магістрів з технічного 

перекладу. Отже, серед засад якісної підготовки магістрів з технічного 

перекладу можна зазначити такі:  

1. Здатність до постійного вдосконалення та навчання впродовж життя, 

зокрема шляхом унесення до змісту магістерських програм теорії перекладу, 

стратегій і методів вирішення проблем перекладу тощо, а також подальшого 

навчання технічного перекладу;  

2. Практика повинна стати невід’ємною складовою магістерських 

програм з технічного перекладу, адже досвід відіграє особливу роль у 

передачі знань з однієї мови в іншу, розвиває вміння відчувати найтонші 

нюанси перекладу;  

3. Розвиток полікультурної компетентності в сучасному суспільстві є 

умовою якісної магістерської підготовки з технічного перекладу, адже 

основною метою кваліфікованого технічного перекладу є сприяння 

ефективній міжкультурній та міжмовній комунікації. Необхідність такої 

взаємодії зумовлює зростання міжнародної торгівлі, збільшення міграції 

населення, глобалізація, сприяння мовним меншинам, розвиток засобів 

масової інформації й технологій;  

4. Головна передумова якісної підготовки магістра з технічного 

перекладу є наявність ступеня бакалавра з технічних наук та гуманітарних 

наук. 

Таким чином, узагальнюючи викладені вище положення, можна 

стверджувати, що система підготовки магістрів з технічного перекладу в 

США забезпечує єдність розвитку системи компетентностей та змісту вищої 

освіти, а характеристики, зокрема методи викладання і навчання, підготовки 

магістрів (Masters of Science in Translation, Masters of Arts in Technical 

Translation) мають відмінності для кожної кваліфікації (табл. 2.6).  



129 

 

Таблиця 2.6 

Особливості магістерської підготовки з технічного перекладу  

в університетах США  

Характеристики 
Магістр гуманітарних наук 

з технічного перекладу 

Магістр природничих/ 

інженерних наук з 

технічного перекладу 

1 2 3 

Основні 

дисципліни 

Цикл обов’язкових мовно-

перекладацьких дисциплін  

Цикл обов’язкових 

інженерно-технічних 

дисциплін  

Методи 

викладання і 

навчання 

Екскурсійний, проблемний, 

проектний, електронно-

інтерактивний 

Дослідницький, 

проблемний, проектний, 

електронно-інтерактивний 

Види навчальних 

занять 

Лекції, семінари і 

консультації, практичні  

Лекції, семінари і 

консультації, лабораторні  

Попередній 

ступінь 

Ступінь бакалавра  Ступінь бакалавра у 

відповідній галузі (з 

природничих та/або 

інженерних наук) або 

складання іспиту за 

результатами навчання 

обсягом у 16 кредитів з 

природничих/інженерних 

дисциплін  

Тривалість 

навчання  

1-2 роки 1-2 роки 

Кваліфікаційна 

робота за науково-

орієнтованою 

підготовкою 

Не завжди вимагає 

дослідницької роботи, 

можливий магістерський 

проект у вигляді технічного 

перекладу 

Обов’язкова дослідницька 

робота на лабораторній базі 

 

Висновки до другого розділу 

 

Тенденції професійної підготовки магістрів з технічного перекладу в 

США діляться на національні та регіональні. Широке та успішне 
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вдосконалення сучасних передових технологій створює тенденцію 

запозичення прогресивного світового досвіду та упровадження стандартів 

професійної освіти магістрів з технічного, діяльності технічних перекладачів 

та підвищення їх кваліфікації. 

Стратегічними напрямами підготовки магістрів з технічного перекладу 

в університетах США є професійний і дослідницький. Програму підготовки 

магістрів з технічного перекладу укладають провідні перекладачі-практики, 

які є співробітниками міжнародних і вітчизняних компаній та установ, і 

дослідники, що працюють у царині технічного перекладу, тому студенти 

мають змогу отримати професійну підготовку, яка базується на результатах 

практичного досвіду й наукового доробку провідних перекладачів. Це 

уможливлює забезпечити актуальність та ефективність навчальної програми.  

Цілі в програмі підготовки магістрів з технічного перекладу в США 

показують загальну мету в змісті освіти – розвиток професійних 

компетентностей, оволодіваючи передовим досвідом технічного перекладача 

в умовах зростаючої глобальної економіки. Навчальні цілі повністю 

інтегруються зі змістом освіти в підготовці магістрів з технічного перекладу. 

Навчальний план поділено на три частини: теорія перекладу й мови; 

дисципліни спеціалізації; практичний переклад. До навчального плану 

входять нормативні (обов’язкові) та елективні (за вибором студента) 

дисципліни. Навчальний  план магістрів з технічного перекладу в США 

спрямований на якісне оволодіння іноземними мовами для технічного 

перекладу з урахуванням попередньо здобутих спеціальних знань та з 

використанням прогресивних методів і наданих державою найсучасніших 

інформаційно-технічних засобів. Студенти мають змогу опановувати 

навчальні дисципліни очно або дистанційно. У частині спеціалізації 

магістерської програми технічного перекладача є програмні додатки, що 

дозволяють виконувати індивідуальні складні завдання та брати участь у 

командних проектах. 



131 

 

Упровадження інноваційних технологій у підготовку магістрів з 

технічного перекладу в США дає змогу готувати конкурентоспроможних 

фахівців з високим рівнем кваліфікації, який відповідає вимогам сучасного 

виробництва. Орієнтуючись на вимоги міжнародного ринку праці й потребу 

американського суспільства у висококваліфікованих технічних перекладачах, 

ЗВО США здійснюють розробку та реалізацію нових методів, форм і засобів 

навчання магістрів з технічного перекладу.  

У підготовці магістрів з технічного перекладу переважають проблемно-

пошукові методи: проблемний виклад матеріалу, частково-пошуковий, 

пошуковий та дослідницький. Формами навчання магістрів з технічного 

перекладу в США є очна та дистанційна. Широко застосовується електронне 

навчання. Головними елементами в підготовці магістрів з технічного 

перекладу в США є креативність, практична спрямованість та проблемний 

виклад матеріалу.  

Визначальною особливістю професійної підготовки магістрів в США є 

створення сприятливих умов для саморозвитку та самовдосконалення 

студентів завдяки проблемно- пошуковому навчанню, співпраці студентів і 

викладачів, партнерству з роботодавцями та реалізації принципів 

диференціації та індивідуалізації. З’ясовано, що інтерактивне, коопероване 

навчання у співробітництві реалізуються на практиці за допомогою таких 

методів, як метод «колективного та індивідуального навчання», метод 

«мікрофон», «ажурна пилка», навчання в малих групах, команді та парна 

робота. Найбільш поширеною формою аудиторних занять для магістрів з 

технічного перекладу є лекція, під час якої відбувається активне обговорення 

актуальних питань, пошук інформації та цікавих фактів, звернення до досвіду 

аудиторії, обмін думками з метою актуалізації пізнавальної діяльності, а 

також створення проблемних ситуацій як засобу стимулювання професійного 

мислення. На перший план висуваються розвиток професійної 

компетентності перекладача. В університетах США застосовуються різні 

методи оцінювання компетентностей майбутніх магістрів з технічного 
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перекладу, зосереджені на результатах навчання. Основними різновидами 

оцінювання є поточне оцінювання та екзаменаційне оцінювання, результати 

яких впливають на загальний семестровий бал.  

Самостійна робота студента на сьогодні є невід’ємною складовою в 

системі освітнього середовища та основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. В 

університетах США самостійна робота починається з вибору теми та об’єкта 

дослідження. Студент розробляє оригінальну концепцію інтерпретації 

матеріалу, яка не описана в науковій або критичної літературі, і 

проаналізувавши наукові джерела, архівні дані, первинні документи тощо 

здійснює власне дослідження з використанням методів, які відображають 

його оригінальне мислення.  

Важливою частиною магістерської програми є дипломна робота або 

дослідницький проект. Дослідження дає можливість магістрам-перекладачам 

під керівництвом викладача знаходити шляхи розв’язання актуальних 

проблем перекладу технічних текстів або реалізувати творчі проекти. 

Як зазначає Департамент освіти США, якість підготовки перекладачів є 

тенденцією в розвитку системи професійної підготовки магістрів з 

технічного перекладу. Держава та суспільство ставить свої вимоги до 

американських технічних  перекладачів, які полягають у високій кваліфікації, 

наявності ступеня бакалавра або магістра з перекладу або ступеня магістра з 

технічної галузі знань. Тому, кожен університет США намагається підсилити 

свій авторитет, посилаючись на значний список знаних у світі науковців та 

інноваційних менеджерів, які беруть участь в обговоренні заходів, семінарів, 

а також навчають студентів. 

Обґрунтовано, що забезпечення професійної якості та ефективності 

підготовки магістрів з технічного перекладу полягає в розробленні 

відповідного переліку компетентностей для магістрів з технічного перекладу, 

формулювання результатів навчання. Встановлено, що Асоціації з 

акредитації постбакалаврської освіти сприяє підвищенню рівня кваліфікації в 
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продовженні вищої освіти та перевіряє освітню програму на якість 

підготовки за спеціальністю, доступність викладу матеріалу, забезпечення 

студентів науково-технічною базою та репутацію викладацького складу 

факультету. Кожен університет в США намагається доповнити свій 

авторитет значним списком світових лідерів мислення і інноваційних 

менеджерів, які беруть участь в обговоренні заходів, семінарів, а також 

інструкції класу. Встановлено, що магістри з технічного перекладу в США 

мають змогу отримати підготовку, яка спирається на результати досліджень і 

практичний досвід провідних перекладачів і забезпечує актуальність та 

ефективність. 

Виявлено тенденцію до децентралізації вищої освіти та підвищення 

якості освіти перекладача в підготовці магістрів з технічного перекладу в 

США. Ця тенденція проявляється в академічній свободі щодо розроблення та 

впровадження освітніх програм підготовки магістрів з технічного перекладу, 

упровадження профільної спеціалізації в професійну підготовку технічних 

перекладачів, з іншого боку модернізація системи їх оцінювання належить до 

компетенції влади штату, а також підтримка технічних перекладачів шляхом 

підвищення статусу перекладача. Установлено, що важливим завданням 

вищої освіти США є підвищення рівня компетентностей майбутніх фахівців 

та поновлення цінності диплома про вищу освіту через урегулювання 

стандартів. 

Основний зміст другого розділу дисертації відображено в таких 

публікаціях: [25; 28;103; 104; 205]. 



134 

 

РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Передумови розвитку підготовки фахівців з технічного перекладу в 

Україні 

У світі відбуваються швидкі процеси глобалізації, яка впливає на 

потреби суспільства та, відповідно, формує нові вимоги ринку праці, й стає 

основною передумовою підготовки кваліфікованих фахівців з технічного 

перекладу. Технічний переклад як послуга для українського ринку праці 

набуває особливої необхідності в сучасних умовах, оскільки переклад 

технічної документації ведеться, передусім, англійською, російською, 

німецькою та китайською мовами в сфері бізнесу. Україна потребує значної 

кількості фахівців з технічного перекладу для участі в світовому обміні 

наукової інформації. Відсутність якісних спеціальних освітніх програм з 

підготовки технічних перекладачів може негативно позначитися як на 

розвитку науки і техніки в Україні, так і успішній міжнародній співпраці в 

різних галузях економіки. Також, обмежена кількість висококваліфікованих 

фахівців з технічного перекладу з вищою освітою магістерського рівня  

спричиняє труднощі перекладу технічних текстів для українського ринку 

споживання та породжує відсутність почуття відповідальності за кінцевий 

результат роботи щодо задоволення клієнта, покупця, споживача. 

Передумовою розвитку підготовки фахівців з технічного перекладу в 

Україні є й підвищення ролі іноземних мов для галузі науки і техніки, 

машинобудування, інформаційних технологій, іншого виробництва.  

Передача технічних знань з різних мов світу є основним засобом 

міжкультурного спілкування в сфері інженерії, технічних і природничих наук 

для науковців, дослідників, експертів, фахівців, професіоналів. Саме 

міжнародні зв’язки Україні з закордонними партнерами та інтеграція до 
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європейських і світових просторів вимагає якісної підготовки 

висококваліфікованих фахівців з технічного перекладу. Вітчизняні заклади 

вищої освіти здійснюють підготовку перекладачів, багаторічно застосовуючи 

традиційні види навчальної діяльності та методи і технології викладання та 

навчання, які вже не можуть задовольнити високий рівень вимог до такої 

підготовки.  

Ще однією передумовою розвитку підготовки фахівців з технічного 

перекладу в Україні є необхідність реалізовувати положення Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, оскільки якісний 

технічний переклад різноманітних документів щодо європейської  інтеграції, 

зокрема нормативних, позитивно впливає на міжнародну торгівлю та 

підприємництво, невід’ємною частиною якої є технічно опосередкована 

комунікація.  

У вітчизняних ЗВО здійснюється підготовка фахівців з перекладу у 

межах різних освітніх програм, але відсутня система практичної підготовки з 

технічного перекладу. М. Миронова відзначає «необхідність, актуальність і 

доцільність використання основ теорії організаційного розвитку та, зокрема, 

її останньої еволюційної ланки – теорії саморозвивальної організації задля 

забезпечення ефективного й успішного функціонування університетського 

простору України» [72]. В. Вакуленко стверджує, що «сучасне активне 

формування вітчизняної політики освіти щодо підготовки перекладачів в 

Україні спонукає до пошуків ефективних шляхів підготовки спеціалістів з 

технічного перекладу» [13]. У цьому контексті необхідно зважити на 

висновок О. Мартинюк, що «у виборі змісту, форм і методів навчання 

іноземної мови для технічних перекладачів (магістрів іноземних мов) 

важливо врахувати американський досвід професійної підготовки магістрів з 

технічного перекладу, так як освітні установи самостійно модифікують і 

доповнюють зміст навчальних програм у підготовці професіоналів будь-якої 

галузі для вибору пріоритетів освітньої діяльності та представлення нових 

навичок» [61].  



136 

 

На думку С. Шандрук, «механізми інноваційного розвитку сучасної 

вищої освіти в США ґрунтуються на таких концептуальних положеннях: 

культивування інтересу до інновацій; створення творчої атмосфери, 

соціокультурних та економічних умов для сприйняття та дієвості 

нововведень у ЗВО; накопичення інноваційних ідей у постійно діючих 

пошукових та експериментальних освітніх середовищах; інтеграція найбільш 

перспективних інноваційних проектів у існуючі системи вищої освіти» [130, 

c. 53], що відповідає українським реаліям. 

Британський дослідник A. Крафт у роботі «Неперервна професійна 

освіта» звернув увагу на потребу створювати різноманітні програми для 

персональних комп’ютерів для підготовки магістрів з урахуванням рівня 

професійності перекладача перед підвищенням кваліфікації та очікуваний 

результат після проходження тренінгу [148]. А. Джуринський стверджує, що 

«дослідження питань професійної підготовки магістрів в університетах США 

виявляє безпосередній зв’язок цілей та змісту освіти» [24, с. 35].  

Більшість дослідників змісту освіти магістрів-перекладачів, зокрема 

І. Бахов [10], Є. Беседіна  [11], Г. Козлакова [45], О. Мартинюк [64–66], 

доводять, що розбіжність навчальних цілей та змісту освітніх програм 

підготовки магістрів з технічного перекладу та відсутність засобів технічного 

забезпечення у ЗВО України знижують якісний рівень практичної підготовки 

майбутніх фахівців з технічного перекладу. Професійну підготовку 

технічного перекладача вчені переважно характеризують як процес розвитку 

професійних компетентностей, за результатами якого фахівець здатний до 

здійснення висококваліфікованого технічного перекладу та до постійного 

особистісного розвитку, це саме компетентнісний підхід до розвитку 

професійної підготовки фахівців з технічного перекладу. 

Також, доцільно зважити на результати дослідження І. Алексєєвої, яка 

сформулювала «…вимоги до перекладачів для України: 
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1. Перекладач повинен володіти знанням іноземної мови на рівні, 

близькому до білінгвізму, а також знанням культури народу, який говорить 

цією мовою.  

2. Не менш важливою умовою успішності його професійної діяльності 

є активне володіння основними мовними жанрами та основними типами 

тексту як рідної, так і іноземної мови.  

3. Перекладач зобов’язаний постійно поповнювати активний 

словниковий запас обох мов.  

4. Перекладачеві необхідно вміти користуватися словниками та іншими 

джерелами інформації.  

5. Обов’язкове володіння технічними прийомами перекладу. До них 

відносяться: мнемотехніка (прийоми запам’ятовування); навичка 

перемикання на різні типи кодування; навичка мовної компресії та мовного 

розгортання; навичка застосування комплексних видів трансформацій 

описового перекладу, генералізації, антонімічного перекладу, компенсації.  

6. Обов’язковою професійною вимогою є чиста дикція, відсутність 

дефектів мови. 

7. Перекладач повинен володіти професійно поставленим голосом, а 

також знати способи його відновлення в разі перенапруги» [4, c. 36].  

Необхідно зазначити, що підготовка технічних перекладачів і 

розроблення освітніх програм не будувалися на компетентністному підході 

до прийняття Закону України «Про вищу освіту», який заклав основи для 

запровадження такого підходу, тож сучасні передумови розвитку підготовки 

магістра з технічного перекладу полягають й в необхідності визначення та 

формування відповідних професійних компетентності технічного 

перекладача: лінгвістичної, екстралінгвістичної, лінгвокраїнознавчої, 

інформаційно-комунікаційної, стратегічної, особистісної, інструментальної 

та інших.  

Фахівець з технічного перекладу, на відміну від філолога, лінгвіста, 

окрім вільного володіння мінімум однією іноземною мовою, має 
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демонструвати додаткові предметні компетентності з науково-технічної 

предметної області, закріплені під час практики в реальних умовах наукової 

та виробничої діяльності, зокрема комунікації. 

У роботі Н. Батечко «Сучасні підходи до формування змісту підготовки 

майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури»  доведено 

«…взаємозалежність змісту освіти магістрантів і рівня розвитку науки, 

суспільно-економічного, культурного стану суспільства» [9]. Отже 

магістерські програми за спеціалізацією з технічного перекладу також мають 

бути побудовані на основі сучасних досліджень як в предметній області – 

технічні / природничі науки, так і в фаховій сфері перекладу, 

використовувати новітні технології, зокрема інформаційно-комунікаційні, 

інтегрувати міжнародну академічну мобільність як необхідну складову 

освітньої програми з технічного перекладу в умовах євроінтеграції та 

глобалізації.  

На основі аналізу робіт Є. Бесєдіної й В. Радчука, можна виокремити 

також такі передумови розвитку підготовки магістрів за спеціалізацією з 

технічного перекладу у ЗВО України [11; 91], як «…низький рівень 

професійної спрямованості викладання соціально-гуманітарних дисциплін 

та іноземних мов; недосконалість освітніх програм, оскільки в них не 

завжди враховано потреби студентів-перекладачів щодо загальної освіти і 

професійної підготовки, їхні індивідуальні можливості, а також недостатня 

відповідність програм новим вимогам ринку перекладацьких послуг; 

відсутність необхідної матеріально-технічної бази (спеціально обладнаних 

кабінок для синхронного перекладу, сучасного програмного забезпечення 

комп’ютерних класів і кабінетів для здійснення машинного перекладу, 

мережі Інтернет, супутникового телебачення тощо); застарілі методи й 

форми навчально-виховного процесу (інформаційний підхід, монологічний 

спосіб дидактичної взаємодії, недостатність пошукових і проблемних 

ситуацій професійної спрямованості), відсутність стимулювання 

пізнавального й професійного інтересу студентів-перекладачів; відсутність 
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нових освітніх технологій та активних способів організації виробничої 

практики, зокрема в перекладацьких бюро та агенціях; відсутність 

необхідних умов для забезпечення академічної мобільності студентів-

перекладачів;   неузгодженість системи освіти майбутніх перекладачів з 

потенційними роботодавцями та з ринком праці» [11, с. 57]. 

В Україні у 2016-2018 рр. підготовку фахівців з перекладу здійснювали 

близько 20 закладів вищої освіти, серед них такі провідних університетів. 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ») є 

провідним закладом вищої освіти технічного спрямування, який забезпечує, 

зокрема, відповідну підготовку фахівців з технічного перекладу. Факультет 

лінгвістики охоплює спеціальну предметну (профілюючу) та 

загальноуніверситетську підготовку, яку, відповідно, забезпечує низка 

кафедр: профілюючі – кафедра теорії, практики та перекладу англійської 

мови (три доктори наук, до кола наукових інтересів одного з яких входили 

питання технічного перекладу, 9 кандидатів наук, один з яких займався 

проблемами перекладу), кафедра теорії, практики та перекладу французької 

мови, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови та кафедра 

англійської мови технічного спрямування № 1 (44 науково-педагогічних 

працівника, з них один професор, 4 доценти, 16 старших викладачів, 23 

викладача), кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 (46 

викладачів, з них один професор, 9 доцентів, 13 старших викладачів, 23 

викладача), кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3, 

кафедра української мови, літератури та культури, кафедра мовної 

підготовки іноземців. Викладацький склад кафедр із фокусом на переклад 

демонструє незадовільний стан забезпечення саме фахівцями з технічного 

перекладу, навіть у провідному вітчизняному університеті технічного 

спрямування. Загальноуніверситетські кафедри забезпечують викладання 

навчальних дисциплін з іноземної мови, іноземної мови професійного 

спрямування, іноземної мови для наукової діяльності, практикумів з 
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іншомовного наукового та професійного спілкування для студентів 

бакалаврату, магістрату та аспірантів інженерних спеціальностей: кафедра 

англійської мови технічного спрямування № 1 (з 2006 р.) – 5 технічних 

факультетах та інститутах, кафедра англійської мови технічного спрямування 

№ 2 (з 2000 р.) – 9 [75]. Отже, підготовка з технічного перекладу для 

студентів інженерних/технічних спеціальностей не проводиться. 

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови здійснює 

підготовку магістрів за спеціалізацією «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» у межах спеціальності 035 

Філологія. Студенти вивчають особливості усного та письмового перекладу 

текстів у сферах комп’ютерних наук, загальної інженерії, захисту довкілля, 

електроніки, юриспруденції та бізнесу іноземною та державною мовою, 

навчаються технологіям забезпечення усної та письмової комунікації та 

інтерпретації, здійснення письмового перекладу різностильових типів текстів 

та усного двостороннього перекладу з іноземних мов на українську, а також з 

української мови на іноземні мови. Освітня програма за зазначеною 

спеціалізацією складається з таких освітніх компонентів: навчальні 

дисципліни «Теорія перекладу», «Теорія міжкультурної комунікації», 

«Теорія тексту та дискурсу», «Психолого-педагогічні та методичні засади 

навчання у вищій школі», «Методологія лінгвістичних і перекладознавчих 

досліджень», «Практикум з мовної комунікації (англійська мова)», 

«Практикум з мовної комунікації (друга англійська мова)», «Практичний 

курс галузевого перекладу з англійської мови» (2 кредити ЄКТС), 

«Практичний курс галузевого перекладу з другої англійської мови» (1 кредит 

ЄКТС), «Практикум з усного перекладу», «Комунікативна лінгвістика», 

«Соціолінгвістика», «Корпусна лінгвістика та лексикографія», навчальна 

практика, перекладацька практика (2 тижні), педагогічна практика, науково-

дослідна практика [75]. 

Метою навчальних дисциплін з практичного курсу галузевого 

перекладу є формування у студентів таких здатностей: комплексно підходити 
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до усвідомлення ідентичності аспектної стратифікації та наявності змістових 

відповідників у мові оригіналу та мові перекладу; свідомо уникати 

буквалізмів і застосовувати трансформації мовних одиниць для досягнення 

адекватності їх перекладу; аналізувати та редагувати виконаний переклад; 

відшукувати вірні контекстуальні відповідники змістовим одиницям у мові 

перекладу та мові оригіналу; відшукувати у текстах на мові оригіналу 

складні для перекладу граматичні явища й конструкції та застосовувати 

адекватні варіанти їх відтворення мовою оригіналу [75]. Ураховуючи, що 

обсяг навчального навантаження, призначеного на розвиток зазначених 

здатностей у сфері медицини та інженерії складає тільки 3 кредити ЄКТС, 

можна припустити, що необхідного і достатнього рівня сформованості 

компетентностей з технічного перекладу досягти складно. Щодо двотижневої 

перекладацької практики, яка полягає у виконанні перекладів науково-

технічних та інших інформаційних матеріалів і проходить у межах кафедри 

теорії, практики та перекладу англійської мови, то, очевидно, що 

обмеженість за часовими рамками, відсутність занурення у реальне 

професійне життя, де вимагаються компетентності з технічного перекладу, не 

сприяють набуттю майбутніми магістрами достатнього практичного досвіду. 

Київський національний лінгвістичний університет має багаторічну 

історію підготовки перекладачів в Україні. На кафедрі англійської і німецької 

філології та перекладу імені професора І.В. Корунця факультету 

перекладознавства, працює 50 науково-педагогічних працівників, з них 8 

докторів наук, 27 кандидатів наук, серед яких немає фахівців з технічного 

перекладу. Кафедра готує магістрів-перекладачів за освітньою програмою 

«Перекладознавство: професійно орієнтований переклад (англійська мова та 

друга іноземна мова)» за спеціалізацією «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» спеціальності 035 Філологія [39]. 

Серед навчальних дисциплін за освітньою програмою немає таких, що 

спрямовані саме на технічний переклад, концентрація відбувається на сферах 

права та економіки передусім. Наприклад, мета дисципліни «Теорія і 
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практика перекладу з другої іноземної мови. Практичний курс перекладу 

(Галузевий переклад)» полягає в тому, щоб навчити студентів здійснювати 

письмовий переклад текстів, які належать до різних галузей діяльності: 

національне та міжнародне право, політика, економіка, наука та екологія. 

Також, перекладацька практика складає 2 кредити ЄКТС, що видається 

недостатнім для набуття професійних компетентностей з перекладу. Отже, 

заклад фактично не здійснює підготовку фахівців з технічного перекладу 

рівня магістра, можна припустити, що відсутність викладачів з відповідною 

підготовкою, зокрема, зумовила таку ситуацію. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка [40] має 

потужний Інститут філології, де здійснюється підготовка фахівців з 

перекладу, яку забезпечують передусім дві провідні кафедри: кафедра теорії 

та практики перекладу з англійської мови та кафедра теорії та практики 

перекладу з романських мов імені М. Зерова. Кафедра теорії та практики 

перекладу з англійської мови сформована з 38 науково-педагогічних 

працівників, з них 5 докторів філологічних наук, 26 кандидатів наук. Кафедра 

пропонує магістерську програму «Усний та письмовий переклад з англійської 

та другої західноєвропейської мови» за спеціалізацією 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» спеціальності 

035 Філологія. Освітня програма має фокус на навчальних дисциплінах з 

письмового перекладу у професійній комунікації: «Медичний переклад», 

«Юридичний переклад та переклад контрактів», «Переклад наукових 

текстів», «Переклад у сфері медіа», «Техніка письмового перекладу з 

української мови першою іноземною», «Редагування перекладів фахових 

текстів», «Переклад фахових текстів з другої іноземної мови», 

«Професійно-орієнтований послідовний переклад» [40]. Отже, технічна 

сфера як мета розвитку перекладацьких компетентностей не визначена в 

запропонованій освітній програмі. Можна припустити, що викладацький 

склад немає підготовленого персоналу для забезпечення викладання та 

навчання з технічного перекладу. 
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Отже, однією з актуальних проблем забезпечення якісної підготовки 

магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу залишається недостатня 

кількість спеціально підготовленого викладацького складу на відповідних 

факультетах закладів вищої освіти України. Огляд стану підготовки фахівців 

з технічного перекладу в провідних закладах України столичного регіону 

продемонстрував необхідність в розвитку потенціалу науково-педагогічних 

працівників у контексті забезпечення якісної підготовки магістрів з 

технічного перекладу.  

Асоціація перекладачів України за прикладом Американської асоціації 

перекладачів може стати лідером у становленні системи професійного 

розвитку як фахівців з технічного перекладу, так і викладачів. Так, 

Американська асоціація перекладачів переважно в літній період набирає 

групу для тренінгів у царині технічного перекладу, запрошує дослідників і 

висококваліфікованих технічних перекладачів для обміну досвідом з теорії та 

практики технічного перекладу. Ще одним шляхом вирішення проблеми 

якісної підготовки та перепідготовки висококваліфікованих фахівців з 

технічного перекладу для вітчизняних ЗВО є залучення практиків з 

технічного перекладу до освітнього процесу, а також проведення освітніх 

заходів іноземними фахівцями з технічного перекладу.  

Підготовка викладачів до запровадження інноваційних підходів, на 

основі досвіду США зокрема, до розроблення навчальних планів та освітніх 

програм з підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу 

позитивно вплине на якість магістерської підготовки. Таким чином, освітні 

програми з технічного перекладу матимуть достатню кількість кредитів 

ЄКТС, відведених на розвиток компетентностей з технічного перекладу за 

відповідними навчальними дисципліни. Адже за розглянутими вище 

освітніми програмами обсяг навчального навантаження, спрямований на 

розвиток компетентностей з технічного перекладу, складає від 1 до 6 

кредитів ЄКТС, ще один приклад – Інститут лінгвістики та психології 

Київського міжнародного університету, який забезпечує підготовку магістрів 
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філології, пропонує лише одну спеціальну дисципліну «Вступ до науково-

технічного перекладу» обсягом 3 кредити ЄКТС [38]. Обсяг перекладацької 

практики, як правило, складає 2 тижні або 2 кредити ЄКТС, що 

неприпустимо мало для набуття достатнього рівня професійних 

компетентностей та досвіду роботи в реальних умовах професійної 

діяльності. 

Аналіз опису освітніх програм з підготовки магістрів за спеціальністю 

035 Філологія та навчальних дисциплін з перекладу, в межах вище 

зазначеного огляду, в частині рекомендованих джерел продемонстрував 

застарілість навчально-методичної бази, адже значна частка літератури 

датується 90-ми роками. Заклади вищої освіти України знаходяться в 

постійному пошуку сучасних науково-методичних праць відповідного змісту 

та процесі їх розроблення. Недостатня кількість сучасних методичних 

матеріалів негативно впливає на якість підготовки магістрів з технічного 

перекладу, адже більшість посібників українських авторів мають на меті 

навчання перекладу в економічній та юридичній сферах, літературного 

перекладу, а не науково-технічного. 

У 1997 р. В. Карабан (завідувач кафедри теорії і практики перекладу 

германських мов Національного університету імені Тараса Шевченка) 

підготував «Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної 

літератури на українську мову» [35], який став першою спробою навчально-

довідкової книги з проблем граматики при перекладі англійської наукової і 

технічної літератури українською мовою. Посібник створено для широкої 

аудиторії читачів, які поглиблено вивчають англійську мову, студентів, 

аспірантів і викладачів, фахівців різних галузей науки і техніки, що прагнуть 

вдосконалити свої навички читання і вміння перекладу спеціальної 

літератури, а також для перекладачів-початківців [35]. У 2004 р. 

А. Коваленко уклав підручник «Науково-технічний переклад» для 

використання в спеціалізованих школах. Можливим є застосування 

підручника й в ЗВО, але сучасні університети повинні забезпечити 
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підготовку магістрів з технічного перекладу на основі досліджень і 

передових знань в сфері науково-технічного перекладу. На думку Х. Лі, 

«сучасні реалії потребують значної кількості якісної наукової та методичної 

літератури для навчання магістрів з технічного перекладу, адже студенти не 

мають змоги належним чином опрацьовувати технічні тексти, тому 

виявляються непристосованими до вимог ринку технічного перекладу 

відразу після закінчення навчання» [177]. Зразком навчального посібника з 

технічного перекладу, насиченого технічними, науковими, спеціалізованими 

(економіка, право, інженерія, фінанси, реклама тощо) текстами є праця 

Дж. Бірне «Технічний переклад: стратегії перекладу технічних документів» 

(«Technical translation: usability strategies for translating technical documents») 

[142].  

Українські ЗВО потребують доступу до сучасних підручників за 

спеціалізацією з технічного перекладу, наприклад, таким підручником є 

видання із спецкурсу «Практика перекладу термінології машинобудування» 

(англійська мова), який викладається кафедрою ділової іноземної мови та 

перекладу факультету інформатики та управління Національного технічного 

університету «Харківського політехнічного інституту» (НТУ «ХПІ»). Цінним 

доробком є підручник «Основи військового перекладу» за редакцією 

В. Балабіна (Військовий інститут Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка), але він створений для студентів бакалаврату, які 

навчаються за програмами підготовки військових фахівців, і не може бути 

ефективно використаний для навчання магістрів з технічного перекладу [8], 

та наукова розробка В.М. Лісовського «Військово-технічний переклад 

(англійська мова)», яка також передбачена для підготовки військових 

спеціалістів [57]. Корисним для магістрів з технічного перекладу буде 

експериментально перевірений підручник з технічного перекладу, 

доповнений глосарієм.  

Міжнародними зразками для розроблення національної навчально-

методичної літератури можуть слугувати підручники «Basic Technical 
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Japanese» за авторством Edward E. Daub, R. Byron Bird, Nobuo Inoue [151], 

«Comprehending Technical Japanese», автори Edward E. Daub, R. Byron Bird, 

Nobuo Inoue [152] та «Instructions, Visuals, and the English-speaking Bias of 

Technical Communication», автор N. St. Germaine-Madison, які 

використовуються для навчання магістрів з технічного перекладу в 

університетах США. Вони розвивають кожен вид професійної 

компетентності технічного перекладача в межах магістерської підготовки. 

Такі посібники та методичні рекомендації оновлюються щорічно, оскільки 

сфера науки і техніки розвивається швидкими темпами. Адаптація досвіду 

підготовки магістрів з технічного перекладу в США сприятиме 

вдосконаленню підготовки фахівців в Україні, адже для американських 

студентів доступними є якісні методичні та наукові матеріали, а освітні 

програми для підготовки магістрів з технічного перекладу в США складені 

таким чином, що в них гармонійно поєднано вивчення теорії технічного 

перекладу, лінгвістики, етики, дисциплін спеціалізації та суміжних дисциплін 

з практики технічного перекладу.  

Дослідник М. Лей стверджує, що «викладачі ЗВО також повинні бути 

поінформовані про різноманітні помилки, яких найчастіше припускаються 

студенти при виконанні технічних перекладів, і бути в змозі проаналізувати 

причини цих помилок, опираючись на знання теорії технічного перекладу, 

культури, літератури, риторики, стилістики, етики тощо» [176]. Проблема 

порушення професійної етики є актуальним і важливим аспектом в освіті 

магістрів з технічного перекладу та на українському ринку перекладів. 

Оволодіння професійною етикою та її дотримання дає змогу фахівцям з 

технічного перекладу підтримувати свою професійну репутацію. Під час 

магістерської підготовки студенти мають оволодіти знаннями з етики 

перекладу. Вони мають чітко усвідомлювати ту відповідальність, яку несуть 

за здійснений технічний переклад. Часто викладання етики перекладу під час 

навчання магістрів з технічного перекладу ігнорується в Україні: дисципліна 

«Етика перекладу» в українських ЗВО практично відсутня, основна увага 
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приділяється основам теорії та техніки перекладу. Магістри з технічного 

перекладу під час навчання оволодівають знаннями та вміннями з 

професійної етики в перекладі, які необхідні для професійної діяльності 

фахівця з технічного перекладу. Різноманітні види навчальної діяльності 

повинні мати місце в підготовці магістрів, зокрема обговорення сучасних та 

актуальних питань в технічному перекладу, виконання різних видів вправ та 

самоконтролю студентів, проектна робота, яка може включати рольові ігри, 

проведення тренінгів і конференцій тощо. Таким чином, студенти самостійно 

опановують етичну поведінку, необхідну для фахівця з технічного перекладу. 

За прикладом закладів вищої освіти США, де обов’язковою є дисципліна з 

етики перекладача, в Україні також доречним виглядає введення спецкурсу 

«Професійна етика перекладача» («Ethics in Communication»), що сприятиме 

розвитку особистісної компетентності, яка включає в себе професійно-

особистісні та морально-духовні якості. 

Розвиток міжкультурної компетентності є необхідним компонентом 

в підготовці магістрів з технічного перекладу в умовах глобалізації та 

євроінтеграції. Фахівець з технічного перекладу має оволодіти не лише 

знаннями з природничих/технічних наук, але й трансформувати мову з різних 

культур та володіти мовними та мовленнєвими стандартами. Культурне 

середовище є важливим для технічного перекладача, оскільки він розширює 

свою термінологію та наукову фразеологію. Зміст технічних документів є 

регламентованим, тому фахівець з технічного перекладу має якісно 

здійснювати переклад, тож доцільним є або запровадження дисциплін, 

спрямованих на розвиток саме міжкультурної компетентності технічного 

перекладача, або інтеграція до наявних навчальних дисциплін складових, що 

забезпечуватимуть розвиток такої компетентності.  

У той час, як практика технічного перекладу є обов’язковим видом 

діяльності майбутніх магістрів з технічного перекладу в США, в Україні 

виробнича практика технічного перекладу в магістратурі практично відсутня 

або дуже обмежена, тому, українські магістри з технічного перекладу не є 
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підготовленими практично до професійної діяльності, лише теоретично. ЗВО 

України не мають достатнього фінансування для міжнародної практики 

магістрів з технічного перекладу, але можливість здійснення технічного 

перекладу в бюро, компаніях, організаціях є необхідною та корисною для 

магістрів з технічного перекладу для подальшої професійної діяльності. 

Таким чином, магістр може отримати свій перекладацький досвід. Зазвичай 

на виробничій практиці, студенти розвивають професійні компетентності, що 

дає можливість перевірки на практиці засвоєних знань з теорії перекладу. 

Г. Сіменс та С. Девсон стверджують, що «студенти навряд чи матимуть 

змогу виконувати якусь іншу практику технічного перекладу, крім завдань, 

які дають викладачі, але ті через ліміт аудиторного часу зазвичай 

пропонують студентам кілька технічних перекладів для домашнього 

виконання» [200]. Виробнича практика є важливою для магістрів з 

технічного перекладу, оскільки студенти мають можливість здобути свій 

перший перекладацький досвід, розвинути здатність до працевлаштування та 

визначити перспективи для майбутнього працевлаштування. Як вже 

згадувалося, ЗВО України мають відведені дуже обмежені часові межі для 

перекладацької практики, її обсяг становить 2-4 кредити ЄКТС або 2 тижні. 

Розвиток дослідницької компетентності відбувається, зокрема, шляхом 

співпраці викладача або відповідального за перекладацьку практику та 

студента. Наприклад, на думку, вченого Г. Лі, «викладачі мотивують 

студентів брати участь у конкурсах перекладачів, співпрацювати з бюро 

перекладів, де магістри зможуть згодом пройти практику з технічного 

перекладу, брати участь у форумах, на яких обговорюються проблеми 

технічного перекладу тощо» [177]. Розвиток дослідницької компетентності 

технічного перекладача під час магістерської програми уможливлює 

формування здатності навчатися впродовж всього життя та вдало керувати 

часом, здіснювати «тайм-менеджмент», самоорганізовуватися.  

На ефективність підготовки магістрів з технічного перекладу 

впливають педагогічні умови. Аналіз наукової літератури переконує, що 
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термін «педагогічні умови» є складним і багатозначним. Тлумачний словник 

С. Ожегова визначає «умову як вимогу, що ставиться однією зі сторін, які 

домовляються; як усну чи письмову угоду про що-небудь; як правило, яке 

встановлене в будь-якій сфері життя, діяльності; як обставини, за яких 

відбувається чи від яких залежить що-небудь» [81]. У педагогіці умови 

визначають як «…сукупність продуктивних факторів і причин, які 

забезпечують ефективність функціонування педагогічного процесу» [125, 

c. 213]. Вітчизняна дослідниця Н. Меркулова зазначає: «обов’язковим є 

поставлена мета в навчанні магістрів з технічного перекладу, але на неї 

впливають певні компоненти та педагогічні процеси, а саме організаційно-

педагогічні умови. Залежно від конкретних цілей і завдань ЗВО може бути 

створена велика кількість організаційно-педагогічних умов» [71, c. 175–176]. 

Існує низка організаційно-педагогічних умов підготовки магістрів з 

технічного перекладу, тісно пов’язаних з особливостями професійної 

діяльності фахівця з технічного перекладу. На думку, Н. Меркулової існують 

такі «…організаційно-педагогічні умови підготовки магістрів в ЗВО [71]:  

1) формування змісту підготовки на основі інноваційної спрямованості; 

2) урахування специфіки організації навчання майбутніх перекладачів; 

3) модернізацію та оновлення фахової підготовки магістрів з 

технічного перекладу;  

4) створення цілісної системи постійної фахової самореалізації 

перекладачів з технічного перекладу;  

5) використання інтерактивних технологій навчання в процесі фахової 

підготовки магістрів з технічного перекладу;  

6) формування професійної ідентичності, що забезпечує цілісність 

мотиваційно-цільового, когнітивного, операційно-діяльнісного та 

рефлексивно-оцінювального компонентів готовності майбутніх фахівців з 

технічного перекладу;  

7) розвиток у магістрів-перекладачів мотивації до дослідницької 

професійної діяльності» [71, c. 178]. 



150 

 

Організаційно-педагогічні умови підготовки враховують індивідуальні 

особливості студентів магістратури, тому доцільним є введення вправ, 

запропонованих Д. Келлі [172] та адаптованих до вітчизняної підготовки 

магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу: «…основними видами 

вправ для магістрів з технічного перекладу є інформативні, операційні та 

мотивувальні вправи, але інформаційні вправи забезпечують розуміння й 

засвоєння матеріалу, тобто увесь обсяг необхідної інформації. Ці вправи 

спрямовані на розуміння та закріплення знань мовних одиниць, засвоєння 

яких неможливо й недоцільно починати з іншого типу вправ» [172, с. 105]. 

На думку, Е. Тарасової, «при вивчені лексики та поповненні словникового 

запасу формуються синтагматичні і парадигматичні зв’язки; ці сполуки 

необхідні для збереження, ідентифікації та оновлення лексичних 

одиниць» [110]. Вона доводить, що «при вивченні граматики значну увагу 

необхідно приділити таким аспектам: порядок слів у реченні, граматичні 

зв’язки слів, поєднання частин речення в ціле; розуміння формальних 

характеристик граматичних явищ у першому читанні документа іноземною 

мовою» [110]. Після виконання інформаційних вправ доцільно давати 

магістрам операційні вправи, які «…розвивають здатність використовувати 

при перекладі вказаний прийом або самостійно вибрати відповідний прийом і 

обґрунтувати вибір та спосіб його застосування. На цьому етапі виконання 

вправ необхідно виробити автоматизм і навчити студентів інтегрувати 

лексичні та граматичні навички технічного перекладу» [110]. Важливі всі 

типи вправ, але, на думку Е. Тарасової, особливої уваги заслуговують 

мотивувальні, оскільки вони «…пов’язані з розвитком і вдосконаленням 

здатності керувати будь-якою перекладацькою діяльністю в умовах, близьких 

до реалій професії. Ступінь подібності до реальних професійних умов може 

варіюватися від перекладу елементарних електронних повідомлень, якими 

обмінюються майбутні закордонні колеги, рекламних проспектів великих 

корпорацій, інформації про наукові відкриття в галузі енергетики чи 

інженерії аж до проектування промислових корпусів, яке вимагає ґрунтовних 
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практичних умінь і навичок технічного перекладу» [110]. Тому ще під час 

навчання магістр за спеціалізацією з технічного перекладу розвиває 

професійні компетентності, необхідні для майбутньої перекладацької 

діяльності. Викладач має сприяти набуттю студентом перекладацького 

досвіду під час імітації умов професійної діяльності шляхом використання 

сучасних методів викладання та навчання – рольові та ділові ігри, навчальні 

ігри, тренінги в активному режимі, аналіз конкретних ситуацій, розв'язання 

винахідницьких завдань тощо. Опанувавши всі види технічного перекладу, 

фахівець з технічного перекладу легко вирішуватиме поставлені перед ним 

нові завдання в реальних умовах професійної діяльності. 

У своєму дослідження «Роль мотивації в навчанні технічного 

перекладу магістрів» Е. Тарасова доводить, що «при виборі мотиваційних 

вправ вирішальну роль відіграє усвідомлення того, що, покращивши вміння 

розуміти й інтерпретувати зміст текстів з різним ступенем складності та 

інформативності, майбутній фахівець задовольнить свої професійні 

комунікативні потреби. Мотиваційні вправи повинні містити різні види 

завдань перекладу: 

– виклад основної інформації; 

– виклад повної інформації; 

– виклад необхідної інформації або даних, що становлять 

інтерес» [110]. 

За характером мовних одиниць П. Ньюмарк виокремлює такі «…види 

вправ з перекладу [187]: 

1) лексичні вправи, що передбачають формування лексичних 

компетенцій, пошук лексичних еквівалентів, переклад термінів і понять, які 

відповідають досліджуваним темам; 

2) граматичні вправи, призначені для виявлення граматичних явищ; 

3) лексико-граматичні вправи, які  можуть містити завдання на 

виявлення розбіжностей у мові оригіналу та перекладу, пошук еквівалентів у 

обох мовах» [187].  
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У ЗВО України «…не завжди враховується рівень досягнутої в 

кожному семестрі професійної компетентності студентів, а тому наступності 

в цьому процесі майже не спостерігається, натомість існує недостатнє 

наповнення змісту окремих дисциплін та практичної підготовки матеріалом, 

який має забезпечити формування ключових компетентностей у магістрів, 

нераціональне використання різноманітних форм, методів, засобів та 

технологій для формування професійної компетентності майбутніх технічних 

перекладачів» [42, с. 23]. 

Актуальним постає проблема розвитку різних форм навчання за 

освітніми програмами підготовки фахівців з технічного перекладу в закладах 

вищої освіти України, передусім дистанційної. Зазвичай, в університетах 

США магістранти мають можливість здобути ступінь за дистанційною 

формою. У вітчизняних ЗВО практично відсутнє дистанційне навчання для 

магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу взагалі. Американські 

університети, що практикують дистанційне навчання, надають «можливість 

різним верствам населення отримати диплом про вищу освіту, навчатися в 

аспірантурі, докторантурі, проте найбільшого поширення дистанційна освіта 

набула в рамках додаткової професійної освіти» [135]. Рада з акредитації 

вищої освіти проводить «…акредитацію програм дистанційного навчання в 

США, яка є невід’ємною частиною структури організаційного забезпечення 

вищої освіти країни; вона здійснюється відповідними органами та має свої 

функції; існує два типи акредитації – інституційна та програмна акредитація; 

заклади дистанційного навчання в США акредитуються як спеціальними 

агентствами з акредитації дистанційних ЗВО та програм, так і регіональними 

агентcтвами, які акредитують очні програми на основі спеціально 

розроблених стандартів організації навчальної діяльності, що реалізується за 

допомогою електронних технологій» [147]. Отже, вітчизняна практика 

забезпечення дистанційної освіти для підготовки магістрів має бути 

вдосконалена з урахуванням провідного міжнародного досвіду. 
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Удосконалення підготовки магістрів з технічного перекладу в ЗВО 

України полягає у постійному розвитку інформаційних технологій у вищій 

освіті. На сьогодні, вітчизняні ЗВО не мають можливості активного 

запровадження ІКТ через брак достатнього фінансування, оскільки постійна 

модернізація та застосування комп’ютерних технологій, наприклад 

автоматизованого перекладу, потребують коштів з огляду на їх вартість 

(Додаток Д). Також необхідно відзначити, що обслуговування, налаштування 

Інтернет-мереж та постійне оновлення програмного забезпечення 

потребують спеціальної підготовки науково-педагогічних працівників та 

підвищення їх кваліфікації. Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності магістрів з технічного перекладу є одним з основних завдань 

в їх підготовці. Учені, які займаються питаннями викладання та навчання з 

технічного перекладу в США, стверджують, що «бурхливий розвиток 

комп’ютерної техніки та сучасних технологій обробки інформації в останні 

десятиліття призвів до появи різноманітних комп’ютерних засобів перекладу, 

зокрема програмного забезпечення для перекладу, електронної бази лексики, 

інструментів локалізації, он-лайн словників тощо» [198]. Уміння викладачів з 

технічного перекладу використовувати ІКТ під час викладання та навчання 

значно підвищує якість підготовки магістрів з технічного перекладу. 

Наприклад, розвиток здатності майбутнього магістра використовувати 

джерела інформації через мережу Інтернет для перекладацької діяльності в 

подальшому допоможе легко вирішувати поставлені завдання перекладу в 

умовах осучаснення їх фонових і тематичних знань. Американські вчені 

доводять, що «ефективне використання електронної інформації за допомогою 

таких інструментів, як пошукові системи, онлайн-енциклопедії тощо, може 

також значно підвищити ефективність перекладу» [213]. Ці методи, 

інструменти й технології перекладу відсутні в традиційному викладанні та 

навчанні в Україні, натомість активно та вдало застосовуються в США. 

Вітчизняний дослідник Р. Шаран виявив характерні ознаки розвитку 

галузі інформаційних технологій (ІТ) у США, які важливо врахувати при 
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розробленні освітніх програм професійної підготовки магістрів за 

спеціалізацією з технічного перекладу в Україні. Серед них: «…феномен 

стрімкого розширення мережі Інтернет, розвиток технологій мобільного 

зв’язку та їх інтеграція з Мережею, значний прогрес у розробці програмного 

забезпечення та в індустрії інформаційних ресурсів; формування та швидкий 

розвиток нових напрямів ІТ (електронні бібліотеки, біоінформатика, квантова 

інформатика, цифрова економіка), постійне зростання ролі міжнародних 

стандартів для індустрії та ринку продуктів і сервісів ІТ» [131]. У зв’язку з 

цим сучасні інформаційні технології, які застосовують ЗВО США, 

забезпечують такі режими навчання магістрів з технічного перекладу: 

синхронне навчання, комбіноване навчання, асинхронне навчання на 

Інтернет-сайті тощо. «Онлайн навчання (синхронне) є Computer-mediated 

communication – спілкування через комп’ютер та Computer-mediated 

instruction – навчання через комп’ютер» [131]. Обов’язкове використання 

фахових автентичних аудіо текстів для підготовки магістрів за спеціалізацією 

з технічного перекладу та спеціальних вправ для розвитку кожного виду 

мовленнєвої діяльності є важливою умовою якісної підготовки фахівців з 

технічного перекладу. 

На основі аналізу навчальних планів та освітніх програм підготовки 

магістрів з перекладу в ЗВО США Р. Шаран показує, що «вони 

організовуються довкола певних компонентів програми, а саме циклу 

фундаментальних дисциплін з технічного перекладу, циклу 

фундаментальних дисциплін з інформаційних систем та програмного 

забезпечення, циклу професійно-орієнтованих дисциплін, дисциплін з 

інженерії, узагальнювального циклу дисциплін «Кепстоун» («Capstone 

course»), циклу дисциплін кар’єрної спеціалізації» [131]. Доцільно звернути 

увагу на досвід підготовки магістрів з технічного перекладу в США, де 

предметне навантаження охоплює 30-60 кредитів (10-20 дисциплін). Для 

України введення 10-20 навчальних дисциплін обсягом 30-60 кредитів ЄКТС 

для програм підготовки магістра за спеціалізацією з технічного перекладу, 
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сприямованих на розвиток визначених та обґрунтованих професійних 

компетентностей технічного перекладача, забезпечить відповідність вимогам 

ринку праці та конкурентоздатність такого фахівця. На думку Р. Шаран, 

«основними принципами побудови навчальних планів для магістрів 

технічного перекладу є: науковість змісту навчальних планів, цілісність, 

систематичність та послідовність, елективність, гнучкість, індивідуалізація, 

практична спрямованість, принцип свідомості й активності магістрантів, 

професійна спрямованість» [131].  

Здійснити порівняльний аналіз змістовного компоненту програм 

підготовки магістрів з технічного перекладу в США та Україні не було 

підстав, оскільки саме така підготовка відсутня в Україні. Незважаючи на те, 

що заклади вищої освіти України готують фахівців з перекладу, зокрема 

Національний технічний університет України «Харківський політехнічний 

інститут», який зосереджує увагу на «…змісті освіти в підготовці магістрів з 

перекладу, що базується на обумовлених цілями та потребами суспільства 

вимогах до системи знань, умінь, навичок та компетентностей, що 

формуються в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, 

техніки, технологій та культури і визначається освітньо-професійною 

програмою підготовки (ОПП), навчальними програмами дисциплін» [76], 

безпосередньо підготовка магістрів з технічного перекладу не реалізується. 

Здійснений аналіз стану підготовки фахівців з технічного перекладу в 

ЗВО України уможливлює обґрунтування науково-методичних рекомендацій 

щодо покращення підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного 

перекладу. Зокрема, необхідним є створення та подальший розвиток системи 

підготовки та професійного розвитку фахівців з технічного перекладу на 

основі підходу – навчання впродовж життя. У закладах вищої освіти 

можливим є введення спеціалізації «Технічний переклад» до переліку 

спеціалізацій спеціальності 035 Філологія. Доцільним також є врахування 

основних компетентностей з технічного перекладу стандартами вищої освіти 

для спеціальності 035 Філологія.  
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Зважаючи на досвід підготовки фахівців з технічного перекладу в 

університетах США, доцільно було б увести дворічну магістерську програму 

для технічних перекладачів (4 семестри) в педагогічних, лінгвістичних і 

технічних університетах або на відповідних факультетах, що передбачала б 

цикл дисциплін загальної і професійної підготовки, зосереджених на теорії 

технічного перекладу та введенні до природничих/технічних наук, що 

забезпечують формування відповідних компетентностей, проведення 

дослідження і захист магістерської роботи та практику технічного перекладу. 

 

3.2. Концептуальні засади підготовки магістрів за спеціалізацією з 

технічного перекладу в Україні 

Розроблення концептуальних засад професійної підготовки магістрів з 

технічного перекладу є актуальним на етапі реформування системи вищої 

освіти в Україні. Досвід і практика підготовки магістрів з технічного 

перекладу в університетах США засвідчують, що основним концептом в 

підготовці магістрів з технічного перекладу є створення освітніх програм з 

профільною спеціалізацією – інженерні / технічні та природничі науки.  

Для України необхідним є розроблення освітніх програм для магістрів 

з технічного перекладу, що враховують тенденції та особливості в підготовці 

магістрів з технічного перекладу в США. Профільна орієнтація є основною в 

практиці підготовки висококваліфікованих фахівців з технічного перекладу. 

Уведення навчальних дисциплін для формування відповідних загальних 

компетентностей та компетентностей з інженерних / технічних та 

природничих наук до освітніх програм підготовки магістрів гуманітарних 

наук (філології) за спеціалізацією з технічного перекладу дає можливість 

випускникам отримати знання, необхідні для якісного технічного перекладу, 

покращити здатність до працевлаштування. З іншого боку, в освітніх 

програмах підготовки магістрів інженерних / технічних наук з перекладу 

необхідно передбачити розвиток відповідних мовно-перекладацьких і 



157 

 

загальних компетентностей шляхом як запровадження спеціальних 

навчальних дисциплін, так і модернізації наявних. 

Отже, важливим в підготовці фахівців з технічного перекладу для 

України є теорія і практика перекладу (сучасне оволодіння формами, 

методами та засобами майбутньої професійної діяльності), профільна 

спеціалізація (компетентності з інженерних / технічних / природничих наук 

або мовно-перекладацькі компетентності), організація міжнародної практики 

або практики / стажування в провідних організаціях і компаніях, стажування 

викладачів у сфері технічного перекладу, підвищення їх кваліфікації, 

дослідницька або проєктна магістерська робота, зокрема організація 

дослідницько-перекладацьких проектів на основі самостійної роботи.  

Заявлені компетентності магістра за спеціалізацією з технічного 

перекладу забезпечуються запланованими та узгодженими програмними 

результатами навчання за профільною спеціалізацією.  

Для підготовки магіcтра гуманітарних наук з технічного перекладу 

виокремлено такі основні програмні результати навчання: 

- знати основи технічного перекладу; 

- знати та розуміти термінологію, основні поняття у спеціальних 

сферах (інженерія, машинобудування, електрика та ін.) та використовувати 

їх; 

- здійснювати письмовий/ усний технічний переклад на високому 

професійному рівні;  

- застосовувати технологічні інструменти для здійснення технічного 

перекладу; 

- використовувати інформаційно-комунікаційні технології для 

технічного перекладу;  

- здійснювати дослідження в сфері технічного перекладу та 

міжкультурних відносин. 

Підготовка магіcтра інженерних/природничих наук з перекладу має 

передбачати такі результати навчання: 
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- знати та розуміти теорію перекладу; 

- знати основи технічного перекладу; 

- здійснювати письмовий та усний технічний переклад на високому 

професійному рівні, використовуючи новітні методи технічного перекладу й 

інтерпретації;  

- здійснювати інтерпретацію технічного перекладу в різних культурних 

контекстах;  

- аналізувати іншомовні тексти, усний та письмовий переклад задля 

підвищення професійного рівня або отримання додаткової освіти зі 

спеціальності; 

- здійснювати дослідження у відповідній сфері, використовуючи засоби 

автоматизованого перекладу, інформаційно-комунікаційні технології 

технічного перекладу. 

Спираючись на провідний досвід підготовки магістрів з технічного 

перкладу в університетах США, можемо стверджувати, що якісна підготовка 

конкурентоздатних фахівців з технічного перкладу неможлива без 

застосування сучасних інструменти, технологій та засобів, зокрема: пам’ять 

перекладу і машинний переклад, управління термінологією, програмне 

забезпечення та локалізація веб-сайтів, стандартизація процесів, стратегії 

інформаційних технологій/ документообігу і управління проектами: Kilgray 

memoQ, SDL WorldServer, SDL Trados Studio, SDL MultiTerm, SDL Passolo, 

Google Translator Toolkit, Across Language Server, Lingotek Collaborative 

Translation Platform, and Systran. WinAlign & Paraconc, AntConc & SCP, SDL 

Trados Studio & MemoQ, MultiTerm & Multiterm, SDL Passolo, Systran & 

Google Translate. 

Серед форм освітнього процесу набувають особливої актуальності 

практична підготовка в реальному професійному середовищі на базі 

підприємств, організацій і стажування за кордоном через академічну 

мобільність та самостійна робота, передусім через електронне навчання із 

застосуванням електронно-інтерактивних методів викладання та навчання. 
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Е. Тарсова стверджує, що «беззаперечним є той факт, що здатність 

магістрів здобувати знання формується в ході виконання ними самостійної 

роботи. Важливо сформувати в них цілісну структуру діяльності навчання у 

взаємозв’язку всіх складових її компонентів» [120, с. 73]. На думку 

вітчизняної дослідниці Е. Васильєвої «найбільш позитивним моментом 

реалізації самостійної роботи у ЗВО є можливість для магістрів, зокрема з 

технічного перекладу, здійснювати апробацію результатів своєї роботи. У 

процесі апробації студенти формують навички самоорганізації та 

самоконтролю, а також всі необхідні для майбутніх перекладачів якості, 

серед яких відповідальність за результат своєї роботи, активність, 

ініціативність, креативність тощо» [14, с. 420]. Учена досліджує самостійну 

роботу майбутніх перекладачів та стверджує, що вона «…характеризується 

накопиченням певного обсягу знань, навичок і вмінь, необхідних для 

вирішення пізнавальних завдань, особливо перекладацького характеру; 

формування в студентів психологічної установки на систематичне 

поновлення знань та розвиток умінь працювати з науковою та галузевою 

літературою; самоорганізацією студента щодо оволодіння методами 

професійної діяльності, пізнання, поведінки в процесі навчання та 

професійного самовизначення» [14, с. 418].  

Я. Гулецька в роботі «Організація самостійної роботи магістрів з 

використанням інформаційних технологій при вивченні іноземної мови» 

поділяє умови організації самостійної роботи на зовнішні (спосіб 

керівництва, місце виконання, оснащеність) та внутрішні (властивості 

індивідуальності студента, рівень знань, мотивація, інтерес). На думку 

дослідниці «під час самостійної роботи важливим є як предметний результат 

навчальної діяльності (домашнє завдання, рецензія, проект тощо), так і 

особистісний результат, до якого належить стан особистості (самореалізація, 

самовизначення, саморозвиток)» [21, c. 77]. 

Як видно з табл. 3.1, кожен етап процесу формування професійної 

самостійності магістрів з перекладу має свій зміст. 
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Таблиця 3.1 

Рівні самостійної роботи з перекладу у межах магістерських програм 

Назва рівня Опис рівня самостійної роботи 

Відтворювальний 

(репродуктивний) 

Відповідає за формування вербальної (фонетичної, 

лексичної, граматичної) бази, за створення 

еталонів у пам’яті. На цьому рівні відбувається 

засвоєння та закріплення нового матеріалу. 

Напівтворчий 

(реконструктивний) 

Застосовуються вже набуті магістрантом знання, 

навички і вміння. На цьому рівні магістрант 

повинен виявляти більше розумової активності та 

творчості. 

Творчий (креативний) Пов’язаний з розвитком навичок і вмінь 

вирішувати складні комунікативні завдання. На 

цьому рівні формується творча особистість. 

Джерело: Васильєва Е. Самостійна робота як важливий фактор підготовки 

майбутніх перекладачів. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 

Кіровоград, 2015. Вип. 136. С. 417–420. 

 

Компетентний фахівець з технічного перекладу по завершенню 

магістерської програми вдало застосовує стратегії й прийоми під час 

професійної діяльності, володіє засобами автоматизованого перекладу на 

професійному рівні, здійснює переклад технічних документів з чітким 

розумінням їх змісту та пристосовує текст доступним для клієнта або читача, 

тобто обирає мовну поведінку й стратегію залежно від комунікативної 

ситуації. Також, фахівець з технічного перекладу по завершенню підготовки 

з технічної риторики, письма та комунікації успішно може створювати та 

редагувати науково-технічні тексти. Необхідно зауважити, що важливими 

професійними якостями для забезпечення висококваліфікованої професійної 

діяльності з перекладу є здатність фахівця як посередника науково-технічної 

комунікації бути уважним, грамотним, креативним, саморозвиватися і 

навчатися впродовж життя.  

Магістерська робота є завершальним етапом в підготовці магістрів за 

спеціалізацією з технічного перекладу та передбачає магістерський проект 

або дослідження. Відповідно, розвиток науково-дослідницьких здібностей 
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майбутніх перекладачів здійснюється через проектну / дослідницьку роботу, 

пов’язану, переважно, з технічним перекладом. Магістр гуманітарних наук 

(філології) з технічного перекладу,за досвідом США, не завжди має 

виконувати дослідницьку роботу, для нього можливим є магістерський 

проект у вигляді технічного перекладу, а для магістрів інженерних / 

технічних наук з перекладу обов’язкова дослідницька робота через 

лабораторні дослідження, зокрема. 

Отже, на основі досвіду підготовки магістрів з технічного перекладу в 

США, можна визначити дуальність концепції такої підготовки в Україні:  

- концепція підготовки магістра у сфері гуманітарних наук (035 

Філологія) за спеціалізацією з технічного перекладу (на кафедрах перекладу 

лінгвістичних і педагогічних університетів); 

- концепція підготовки магістра у сфері інженерних/технічних або 

природничих наук (за галузями знань 12-19 та 10) за спеціалізацією з 

технічного перекладу (на кафедрах перекладу технічних університетів)  

Для здобуття ступеня магістра гуманітарних наук за спеціалізацією з 

технічного перекладу передумовою є попередній ступінь бакалавра філології 

за спеціалізацією з перекладу, оскільки основні дисципліни базуються на 

попередньо набутих компетентностях з перекладу. Профільною 

спеціалізацією є дисципліни мовно-перекладацького характеру. Основними 

принципами підготовки магістра гуманітарних наук за спеціалізацією з 

технічного перекладу є інноваційність, гнучкість через елективність курсів, 

диференціація навчання тощо. Форми навчання є різноманітними, але в 

основі лежить навчання через спілкування та на основі досліджень.  

Передумовою для здобуття ступеня магістра у сфері 

інженерних/технічних або природничих наук (за галузями знань 12-19 та 10) 

за спеціалізацією з технічного перекладу є попередній ступінь бакалавра у 

відповідній галузі знань (з природничих / інженерних, природничих наук). 

Профільною спеціалізацією є інженерні/технічні або природничі та мовно-
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перекладацькі дисципліни, що відображається в переліку програмних 

компетентностей та результатів навчання.  

Система принципів підготовки магістрів різного профілю за 

спеціалізацією з технічного перекладу охоплює такі принципи: 

інноваційності, диференціації навчання, елективності, наочності, 

відповідності вимогам сучасного ринку праці, зв'язку теорії та практики, 

фундаменталізації, полікультурності 

Творчі / евристичні та дослідницькі, проблемно-пошукові, електронно-

інтерактивні методи викладання та навчання переважають у підготовці 

магістра у сфері інженерних/технічних або природничих наук за 

спеціалізацією з технічного перекладу. Для підготовки магістра у сфері 

гуманітарних наук за спеціалізацією з технічного перекладу актуальні також 

проектний та екскурсійний методи. 

Отже, підготовка магістрів за спеціалізацію з технічного перекладу в 

Україні має включати практику перекладу (сучасне оволодіння форм, методів 

та засобів майбутньої професійної діяльності), профільну спеціалізацію 

(диплом бакалавра з інженерних наук, введення технічних курсів для 

перекладачів), виконання дослідницько-перекладацьких проектів, 

стажування (закордонні та у провідних організаціях), підвищення 

кваліфікації та навчання протягом життя (сертифікація технічних 

перекладачів).  

Узагальнюючи вищевикладені положення, розроблено концептуальну 

модель підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу в 

Україні (рис. 3.2), метою якої є висококваліфікований професійний магістр 

за спеціалізацією з технічного перекладу, підготовлений на основі синергії 

фундаментальних мовних і профільних наук, який володіє прикладними 

компетентностями з технічного перекладу та практичним досвідом у сфері 

технічного перекладу.   
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Підготовка магіcтра гуманітарних наук з технічного перекладу  

 
Підготовка магіcтра інженерних/природничих наук з перекладу  

 

Попередній ступінь 

Ступінь бакалавра філології (з перекладу) Ступінь бакалавра відповідної спеціальності (з інженерних/природничих наук) 

Результати навчання за профільною спеціалізацією 

- знати основи технічного перекладу; 

- знати та розуміти термінологію, основні поняття у спеціальних сферах 

(інженерія, машинобудування, електрика та ін.) та використовувати їх; 

- здійснювати письмовий/ усний технічний переклад на високому професійному 

рівні;  

- застосовувати технологічні інструменти для здійснення технічного перекладу; 

- використовувати інформаційно-комунікаційні технології для технічного 

перекладу;  

- здійснювати дослідження в сфері технічного перекладу та міжкультурних 

відносин  

- знати та розуміти теорію перекладу; 

- знати основи технічного перекладу; 

- здійснювати письмовий та усний технічний переклад на високому професійному 

рівні, використовуючи новітні методи технічного перекладу й інтерпретації;  

- здійснювати інтерпретацію технічного перекладу в різних культурних контекстах;  

- аналізувати іншомовні тексти, усний та письмовий переклад задля підвищення 

професійного рівня або отримання додаткової освіти зі спеціальності; 

- здійснювати дослідження у відповідній сфері, використовуючи засоби 

автоматизованого перекладу, інформаційно-комунікаційні технології технічного 

перекладу 

 

Профільна спеціалізація 
Інженерні/природничі та загальні компетентності Мовно-перекладацькі та загальні компетентності 

 

Принципи 

Інноваційності, диференціації навчання, елективності, наочності, відповідності вимогам сучасного ринку праці, зв'язку теорії та практики, фундаменталізації, полікультурності 

Форми освітнього процесу; види занять 

Навчальні заняття: лекція-дискусія, лекція-аналіз ситуації, консультація, семінар, майстер-

клас; самостійна робота: е-навчання; контрольні заходи: магістерська робота або проєкт у 

вигляді технічного перекладу; практика: практична підготовка в реальному професійному 

середовищі на базі підприємств, стажування за кордоном 

Навчальні заняття: лекція-презентація, лекція-консультація, лабораторна робота, наукові 

досліди, дослідницький проект; самостійна робота: е-навчання; контрольні заходи: 

магістерська робота, практика: стажування за кордоном 

Методи 

Проблемний та проектний, екскурсійний, електронно-інтерактивний Дослідницький, проблемно-пошуковий, електронно-інтерактивний, творчий 

Інструменти, технології та засоби 

Пам’ять перекладу і машинний переклад, управління термінологією, програмне забезпечення та локалізація веб-сайтів, стандартизація процесів, стратегії інформаційних технологій/ 

документообігу і управління проектами: Kilgray memoQ, SDL WorldServer, SDL Trados Studio, SDL MultiTerm, SDL Passolo, Google Translator Toolkit, Across Language Server, Lingotek 

Collaborative Translation Platform, and Systran. WinAlign & Paraconc, AntConc & SCP, SDL Trados Studio & MemoQ, MultiTerm & Multiterm, SDL Passolo, Systran & Google Translate 

 
Результат: висококваліфікований професійний магістр за спеціалізацією з технічного перекладу, підготовлений на основі синергії фундаментальних мовних і профільних наук, 

який володіє прикладними компетентностями з технічного перекладу та практичним досвідом у сфері технічного перекладу 

 
Фахівець з технічного перекладу (дослідницька, педагогічна діяльність) 

 

Фахівець з технічного перекладу (практична діяльність за профілем) 

 

Рис. 3.2 Концептуальна модель підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу в Україні 
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Відповідно до розробленої концептуальної моделі підготовки магістрів 

за спеціалізацію з технічного перекладу в Україні сформульовано такі 

рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної професійної підготовки 

магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу на основі досвіду США 

відповідно до запропонованої концептуальної моделі, а саме:  

розробити нормативно-правову базу (відповідну галузеву рамку з 

урахуванням специфіки технічного перекладу, професійний стандарт для 

технічного перекладача, сертифікацію технічних перекладачів, механізми 

акредитації освітніх програм для підготовки магістрів з технічного перекладу 

як міждисциплінарних);  

підготувати методичні рекомендації щодо запровадження освітніх 

програми для підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу в 

співпраці з досвідченими технічними перекладачами, зокрема сформулювати 

компетентності та результати навчання, що забезпечуватимуться 

обов’язковими та вибірковими навчальними дисциплінами/модулями за 

міждисциплінарною спеціалізацією з технічного перекладу для підготовки 

гуманітарного та технічного/природничого спрямування;  

сформувати методичні рекомендації щодо впровадження засобів 

автоматизованого перекладу в підготовку магістрів за спеціалізацією з 

технічного перекладу;  

розробити та запровадити механізми реалізації академічної мобільності 

викладачів і студентів у сфері технічного перекладу. 

 

Висновки до третього розділу  

 

Заклади вищої освіти України, що здійснюють підготовку магістрів-

перекладачів, працюють у складних умовах оновлення системи вищої освіти, 

пошуку оптимального поєднання цілей та змісту освіти, продукування 

фундаментальних наукових знань в основній і суміжних галузях, визначення 
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головних компетентностей та результатів навчання, які сприяють успішному 

працевлаштуванню випускників.  

Невід’ємною умовою успішного навчання та подальшого 

працевлаштування для магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу є, 

за досвідом такої підготовки в США, набуття й постійний розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності за рахунок використання 

новітніх ІКТ під час навчання в університеті та в ході подальшої практичної 

діяльності, завдяки цьому випускник стає компетентним перекладачем, 

професіоналом, спрямованим на безперервне професійне самовдосконалення, 

професійну та соціальну мобільність. 

Розвиток вітчизняного машинобудівного комплексу, розширення 

міжнародних зв’язків у технічній галузі, проведення реформ у національній 

системі вищої освіти та удосконалення її стандартів, запровадження 

інноваційних технологій викладання та навчання у вітчизняну систему вищої 

освіти зумовлюють необхідність розбудови стандартів професійної освіти 

для визначення магістерських кваліфікацій у сфері технічного перекладу та 

запровадження професійної підготовки магістрів за спеціалізацією з  

технічного перекладу в Україні. Виявлено, що одним із ключових завдань 

усіх інституційних змін у вищій освіті є забезпечення її якості, тому 

магістерська програма з підготовки перекладачів в Україні має на меті 

забезпечити розвиток таких основних компетентностей перекладача: 

перекладацька (інструментальна, дослідницька або пошукова), стратегічна, 

білінгвальна (мовна та мовленнєва), екстралінгвістична та особистісна. 

Для національної системи вищої освіти є доцільним створення як 

загальнопрофільних, так і спеціалізованих освітньо-професійних технічно-

перекладацьких програм, оскільки вони уможливлюють розвиток 

компетентностей майбутніх фахівців з перекладу з урахуванням специфіки 

окремих галузей. 

Професійний технічний перекладач формується в процесі 

цілеспрямованої освітньої діяльності, у творчому дидактичному середовищі, 
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яке повинно сприяти становленню й розвитку складових компетентності 

магістра з технічного перекладу. Визначено, що методологічними засадами 

підготовки фахівців з технічного перекладу є: професіоналізм, сформований 

на основі професійного стандарту, та постійне підвищення кваліфікації 

технічного перекладача.  

Труднощі розвитку професійної перекладацької компетентності 

спричинені низкою особливостей підготовки магістрів за спеціалізацією з 

перекладу в Україні. Серед них невідповідність якості професійної 

підготовки магістрів-перекладачів сучасним вимогам; неактуальність змісту 

й методів викладання та навчання магістрів з технічного перекладу; 

несистемність у формуванні матеріалу окремих дисциплін та практичної 

підготовки, що не забезпечує формування основних предметних 

компетентностей; нераціональне використання різноманітних форм 

навчання, засобів і технологій в освітньому процесі. 

У процесі дослідження освітніх програм підготовки магістрів за 

спеціалізацією з перекладу виявлено, що такі програми пропонують 22 ЗВО 

України, але програм підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного 

перекладу немає.  

В Україні склалася певна система підготовки магістрів за 

спеціалізацією з перекладу, яка традиційно вирішує проблему професійної 

підготовки майбутніх технічних перекладачів через обмежений обсяг 

підготовки саме у сфері технічних/природничих наук. З іншого боку, вплив 

глобалізації на суспільство та ринок праці та, відповідно, на вищу освіту  

спонукає університети до пошуків ефективних шляхів якісної підготовки 

фахівців з технічного перекладу., адже інтенсивна інформатизація 

суспільства потребує кваліфікованих технічних перекладачів, підготовлених 

за новітніми технологіями за міждисциплінарним підходом.  

Визначено та обґрунтовано такі організаційно-педагогічні умови 

підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу: розвиток 

інноваційного змісту практико орієнтованої підготовки; урахування 
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специфіки професійної діяльності технічних перекладачів при організації 

навчання; модернізація підготовки викладачів з технічного перекладу; 

взаємозв’язок загальних і фахових навчальних дисциплін; професійно-

технічна і наукова спрямованість у викладанні та навчанні технічного 

перекладу, поєднання інформаційно-комунікаційних технологій з 

традиційними формами викладання та навчання, реалізація самостійної 

роботи магістрів з технічного перекладу.  

Виявлено основні проблеми підготовки магістрів-перекладачів для 

ринку технічного перекладу в Україні: відсутність спеціально підготовленого 

кваліфікованого викладацького складу, а саме викладачів з технічного 

перекладу на кафедрах/факультетах перекладу українських університетів; 

вузький спектр відповідної спеціальної літератури, зокрема методичної, за 

різною технічною тематикою для перекладачів з різних мов; обмежений 

доступ до різних комп’ютерних технологій перекладу, зокрема програмне 

забезпечення для перекладу, електронні бази лексики, інструменти 

локалізації, он-лайн словники тощо; зміст підготовки не передбачає розвиток 

компетентності з етики перекладу; фрагментарність та обмеженість 

можливостей навчання в іншомовному середовищі, академічна мобільність; 

відсутність дистанційної форми навчання, тобто повного дистанційного 

курсу підготовки магістрів-перекладачів; мінімальний обсяг перекладацької 

практики та стажування. 

На основі дослідження тенденцій науково та практико орієнтованої 

підготовки магістрів з технічного перекладу в університетах США 

обґрунтовані умови та шляхи удосконалення вітчизняної системи 

магістерської підготовки перекладачів з урахуванням провідного 

американського досвіду. Умови для впровадження у вітчизняну практику 

компонентів американської системи підготовки магістрів з технічного 

перекладу полягають, передусім у розвитку системи забезпечення та 

удосконалення якості такої підготовки. Удосконаленню якості підготовки 

магістрів з технічного перекладу в Україні сприятиме запровадження 
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спеціалізації «Технічний переклад» в університетах та урахування у змісті 

магістерської підготовки визначених компетентностей відповідно до 

освітнього стандарту та професійного стандарту, який також має бути на 

порядку денному в Україні.  

Також важливою умовою реалізації прогресивного досвіду 

університетів США в Україні є розроблення освітніх програм, навчальних 

планів та відповідного навчально-методичного забезпечення з урахуванням 

принципів науковості та інформативності, системності та послідовності, 

інтерактивності та наочності, цілісності та елективності, гнучкості та 

індивідуалізації, практичної та професійної спрямованості.  

На основі досвіду підготовки магістрів з прекладу в унвіерситетах 

США та аналізу стану такої підготовки в Україні розроблено та обґрунтовано 

концептуальну модель підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного 

перекладу в Україні, що передбачає дуальну концепцію: підготовка магістра 

гуманітарних наук з технічного перекладу та підготовка магістра 

інженерних/технічних або природничих наук з перекладу. Концептуальна 

модель передбачає практику перекладу, профільну спеціалізацію, виконання 

дослідницько-перекладацьких проектів, практику та стажування, підвищення 

кваліфікації (передбачаючи сертифікацію технічних перекладачів) на основі 

навчання впродовж життя. 

Відповідно до розробленої концептуальної моделі підготовки магістрів 

за спеціалізацію з технічного перекладу в Україні сформульовано 

рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної професійної підготовки 

магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу на основі досвіду США 

відповідно до запропонованої концептуальної моделі. Рекомендації 

передбачають розроблення та удосконалення нормативно-правової базу щодо 

професійної підготовки фахівців з технічного перекладу, підготовку 

методичних рекомендацій щодо запровадження освітніх програми для 

підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу та 

сформулювання відповідних програмних компетентностей і результатів за 
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міждисциплінарною спеціалізацією з технічного перекладу для підготовки 

гуманітарного та технічного/природничого спрямування, методичних 

рекомендацій щодо впровадження засобів автоматизованого перекладу в 

підготовку фахівців з технічного перекладу, розроблення та запровадження 

механізмів реалізації академічної мобільності викладачів і студентів у сфері 

технічного перекладу. 

Основний зміст третього розділу дисертації відображено в таких 

публікаціях автора: [26; 27; 102; 107]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

запропоновано вирішення наукового завдання теорії і методики професійної 

освіти – підготовки фахівців з технічного перекладу на магістерському рівні. 

На підставі результатів проведеного дослідження зроблено такі висновки: 

1. Системний аналіз філософських, психолого-педагогічних і науково-

методичних праць вітчизняних і зарубіжних науковців свідчить, що 

досліджено не всі аспекти проблеми професійної підготовки фахівців з 

технічного перекладу, оскільки наукові дослідження щодо професійної 

підготовки магістрів з технічного перекладу мають переважно прикладний 

характер та не визначають теоретичні основи такої підготовки, зокрема 

принципи, концепції, підходи, методи та шляхи їх упровадження в системі 

вищої освіти України.  

Уточнено сутність понять «фахівець з технічного перекладу» та 

«професійна підготовка фахівців з технічного перекладу» та надано 

визначення цих понять. Отже, фахівець з технічного перекладу – це особа, 

яка володіє перекладацькою, лінгвальною, екстралінгвістичною, 

стратегічною, ціннісною компетентностями, зокрема здатністю перекладати 

спеціалізовані технічні, наукові та науково-технічні тексти та інформацію, 

що використовуються для обміну між людьми (фахівцями та нефахівцями) у 

сферах науки, техніки та технологій, здатністю розуміти технічні поняття та 

концепції і комунікувати щодо них, здатністю використовувати знання з 

інформаційного дизайну і комунікаційної теорії, спеціальної термінології під 

час технічного перекладу та відповідати за фактичну точність перекладу 

технічного тексту.  

Під «професійною підготовкою фахівців з технічного перекладу» 

розуміємо комплексний процес практико орієнтованого навчання, протягом 

якого формуються/набуваються перекладацька, лінгвальна, 

екстралінгвістична, стратегічна, ціннісна компетентності, що включають 
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знання з технічних/природничих наук, практичний досвід, спроможність 

відповідати за вірогідність перекладу та діяти згідно з визначеними 

стандартами під час професійної діяльності. 

2. На підставі здійсненого у роботі системного аналізу 

охарактеризовано організацію підготовки магістрів з технічного перекладу в 

США, зокрема структуру і зміст, форми та методи викладання та навчання 

магістрів з технічного перекладу, згідно з якими цілі в підготовці магістрів з 

технічного перекладу в університетах США мають два основних напрями – 

професійний і дослідницький. Підготовка магістрів з технічного перекладу в 

США має загальну мету в змісті освіти – розвиток професійних 

компетентностей, оволодіння передовим досвідом технічного перекладача в 

сучасному світі. Проаналізовано навчальні плани магістрів з технічного 

перекладу в університетах США та встановлено, що вони складаються з 

трьох блоків: теорія перекладу і мови, технічна тематика, а також практика. 

Обґрунтовано, що забезпечення професійної якості та ефективності 

підготовки магістрів з технічного перекладу полягає в розробленні 

відповідного переліку компетентностей для магістрів-перекладачів, 

формулюванні результатів навчання. Установлено, що Асоціація з 

акредитації постбакалаврської освіти надає можливість підвищення рівня 

кваліфікації в продовженні вищої освіти та перевіряє освітню програму на 

відповідність стандартам якості підготовки за спеціальністю, зокрема 

доступність викладу матеріалу, забезпечення студентів науково-технічною 

базою та репутація викладацького складу. Установлено, що магістри з 

технічного перекладу в США мають можливість отримати підготовку, яка 

спирається на результати досліджень і практичний досвід провідних 

перекладачів, що забезпечує її актуальність та ефективність. 

3. Виявлено тенденцію до перманентного вдосконалення 

перекладацької компетентності та профільної орієнтації в підготовці 

магістрів з технічного перекладу в США. Ця тенденція проявляються в 

академічній свободі щодо розроблення та впровадження освітніх програм 
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підготовки магістрів з технічного перекладу, упровадженні профільної 

спеціалізації в професійну підготовку технічних перекладачів, з іншого боку 

модернізація системи їх оцінювання належить до компетенції влади штату, а 

також підтримка технічних перекладачів шляхом підвищення статусу 

перекладача. Установлено, що важливим завданням вищої освіти США є 

підвищення рівня компетентностей майбутніх фахівців та поновлення 

цінності диплома про вищу освіту через урегулювання стандартів. Визначено 

особливості підготовки магістрів з технічного перекладу в США: 

забезпечення повної сформованості готовності випускників програм з 

технічного перекладу до висококваліфікованої, продуктивної та креативної 

професійної діяльності, навчання у мультикультурному середовищі, 

застосування новітніх засобів автоматизованого перекладу під час навчання, 

сертифікація технічних перекладачів, забезпечення якості через акредитацію 

освітніх програм на основі стандартів. 

4. Розроблено концептуальну модель підготовки магістрів за 

спеціалізацією з технічного перекладу в Україні, що включає в себе такі 

складові: вимоги до попереднього ступеня; система принципів; профільна 

спеціалізація; основні результати навчання за профільною спеціалізацією; 

форми освітнього процесу та види навчальних занять; методи викладання та 

навчання; інструменти, технології та засоби навчання. 

5. Обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної 

професійної підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу на 

основі досвіду США відповідно до запропонованої концептуальної моделі, а 

саме: розробити нормативно-правову базу (відповідну галузеву рамку з 

урахуванням специфіки технічного перекладу, професійний стандарт для 

технічного перекладача, сертифікацію технічних перекладачів, механізми 

акредитації освітніх програм для підготовки магістрів з технічного перекладу 

як міждисциплінарних); методичні рекомендації щодо запровадження 

освітніх програми для підготовки магістрів за спеціалізацією з технічного 

перекладу в співпраці з досвідченими технічними перекладачами, зокрема 
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сформулювати компетентності та результатів навчання, що 

забезпечуватимуться обов’язковими та вибірковими навчальними 

дисциплінами/модулями за міждисциплінарною спеціалізацією з технічного 

перекладу для підготовки гуманітарного та технічного/природничого 

спрямування; упровадження засобів автоматизованого перекладу у 

підготовку магістрів за спеціалізацією з технічного перекладу; забезпечення 

механізмів реалізації академічної мобільності викладачів і студентів у сфері 

технічного перекладу. 

Дисертаційне дослідження не претендує на всебічне розв’язання всіх 

проблем професійної підготовки фахівців з технічного перекладу. До 

перспективних напрямів досліджень доцільно віднести вивчення 

особливостей професійної підготовки магістрів з технічного перекладу в 

країнах Європейського простору вищої освіти; проблеми підготовки 

викладацького складу з технічного перекладу; запровадження комп’ютерних 

технологій перекладу до освітнього процесу за програмами підготовки 

технічних перекладачів; питання етики перекладу; розвиток дистанційного 

навчання майбутніх перекладачів в іншомовному середовищі; розбудову 

системи студентської перекладацької практики. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Таблиця А.1 

Рейтинг 50 найкращих ЗВО світу  

за рейтингом Times Higher Education-QS 2015-2016 рр. 

Місце Університет (англ) Університет (укр) Країна 
Загальний 

бал 

1 2 3 4 5 

1 California Institute of 

Technology 

Каліфорнійський 

технологічний інститут 

США 95.2 

2 University of Oxford Оксфордський університет Великобританія 94.2 

3 Stanford University Стенфордський університет США 93.9 

4 University of 

Cambridge 

Кембриджський університет Великобританія 92.8 

5 Massachusetts 

Institute of 

Technology 

Массачусетський 

технологічний інститут 

США 92.0 

6 Harvard University Гарвардський університет США 91.6 

7 Princeton University При́нстонський університет США 90.1 

8 Imperial College 

London 

Імперський коледж Лондона Великобританія 

 

89.1 

9 ETH Zurich – Swiss 

Federal Institute of 

Technology Zurich 

Швейцарська вища технічна 

школа Цюриха 

Швейцарія 88.3 

10 University of Chicago Чиказький університет США 87.9 

11 Johns Hopkins 

University 

Університет Джона Гопкінса США 87.6 

12 Yale University Єльський університет США 87.4 

13 University of 

California, Berkeley 

Каліфорнійський університет 

в Берклі 

США 87.2 

14 University College 

London 

Університетський коледж 

Лондона 

Великобританія 87.1 

15 Columbia University Колумбійський університет США 86.1 

16 University of 

California, Los 

Angeles 

Каліфорнійський університет, 

Лос-Анджелес 

США 85.8 

17 University of 

Pennsylvania 

Пенсільванський університет США 85.2 

18 Cornell University Корнельський університет США 84.0 

19 University of Toronto Торонтський університет Канада 83.9 

20 Duke University Дюкський університет США 82.7 

21 University of 

Michigan 

Мічиганський університет США 82.4 
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Продовження таблиці А.1 
1 2 3 4 5 

22 Carnegie Mellon 

University 

Університет Карнеги - 

Меллон 

США 82.3 

23 London School of 

Economics and 

Political Science 

Лондонская школа 

экономики и политических 

наук 

Великобританія 81.3 

24 University of 

Edinburgh 

Единбурзький університет Великобританія 80.3 

25 Northwestern 

University 

Північно-західний 

університет 

США 79. 5 

26 National University 

of Singapore 

Національний університет 

Сінгапуру 

Сінгапур 79.2 

27 King's College 

London 

Королівський коледж в 

Лондоне 

Великобританія 78.2 

28 Karolinska Institute Каролинський інститут Швеція 77.5 

29 LMU Munich Мюнхенський університет 

Людвіга-Максиміліана 

Німеччина 77.3 

30 New York University Нью-Йоркський університет США 77.2 

31 École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne 

Федеральна політехнічна 

школа Лозанни 

Швейцарія 76.1 

32  University of 

Washington 

Вашингтонський університет США 75.6 

33 University of 

Melbourne 

Університет Мельбурна Австралія 75.4 

34 University of 

BritishColumbia 

Університет Британської 

Колумбії 

Канада 75.3 

35 KU Leuven Левенський католицький 

університет 

Бельгія 74.8 

36 

 

University of Illinois 

at Urbana-Champaign 

Іллінойський університет в 

Урбана-Шампейн 

США 74.5 

37 Heidelberg 

University 

Гайдельберзький університе́т 

Ру́прехта-Ка́рла 

Німеччина 74.4 

38 McGill University Університет Макгілла Канада 72.6 

39 University of 

California, San Diego 

Каліфорнійський університет 

у Сан-Дієго 

США 72.2 

39 University of 

California, Santa 

Barbara 

Каліфорнійський університет 

у Санта-Барбарі 

США 72.2 

41 Georgia Institute of 

Technology 

Технологічний інститут 

штату Джорджія 

США 72.1 

42 Peking University Пекінський університет Китай 72.0 

43 University of Tokyo Токійський університет Японія 

 

71.1 

44 University of 

California, Davis 

Каліфорнійський університет 

у Девісі 

США 71.0 

44 University of Hong 

Kong 

Гонконгський університет Гонконг 71.0 

46  University of Texas 

at Austin 

Техаський університет в 

Остіні 

США 70.3 
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47 Tsinghua University Університет Цінхуа Китай 70.0 

47 Wageningen University 

and Research Center 

Університет Вагенінгена Нідерланди 70.0 

49 Humboldt University of 

Berlin 

Берлінський університет імені 

Гумбольдтів 

Німеччина 69.9 

50 University of 

Wisconsin-Madison 

Університет Вісконсин-Медісон США 69.7 

Джерело: UCI-ASA. – URL: http://www.uci-asa.com/rejting-the11.html 
 

Таблиця А.2 

Освітні програми підготовки технічних перекладачів  

у провідних університетах США 

№ Університети 

Форма 

навчання та 

тривалість 

Ступінь Електронна адреса 

1 2 3 4 5 

1 Іллінойський університет 

в Урбана-Шампейн  

(University of Illinois at 

Urbana-Champaign) 

1 рік, денна, 

дистанційна 

Master of Art 

in Technical 

Transaltion 

http://illinois.edu 

2 Вашингтонський 

університет 

(University of Washington) 

2 роки, денна, 

дистанційна  

Master of  

Science in 

Technical 

Translation 

http://www.washington.edu 

3 Університет Джеймс 

Медісон у штаті 

Вірджинія  

(James Madison University) 

1 та 2 роки, 

денна, 

дистанційна 

M.A, M.S in 

Writing, 

Rhetoric and 

Technical 

Communicati

on 

http://www.jmu.edu 

4 Інститут Міддлбері з 

міжнародних досліджень 

в Монтереї  

(Middlebury Institute of 

International Studies at 

Monterey) 

2 роки, денна, 

дистанційна 

Master of Art 

in Technical 

Transaltion 

http://www.miis.edu 

5 Технологічний інститут 

Роуз-Халман  

(Rose-Hulman Institute of 

Technology) 

2 роки, денна, 

дистанційна 

Master of Art 

in Technical 

Translation 

http://www.rose-hulman.edu 

6 Школа професійних 

досліджень в Нью-

Йоркському університеті  

(New York University 

School of Professional 

Studies, Foreign 

Languages, Translation, and 

Interpreting) 

1 рік, денна, 

дистанційна 

Master of 

Science in 

Translation 

http://www.scps.nyu.edu 
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7 Професійна школа 

перекладу Університету 

Бабеля  

(Babel University 

Professional School of 

Translation) 

2 роки, 

дистанційна  

Master of 

Science in 

Translation 

http://www.babel.edu 

8 Вісконсингський 

університет  

2 роки, денна Master of 

Science in 

Translation 

https://www.wisc.edu/ 

Джерело: систематизовано автором 

http://www.babel.edu/
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Додаток Б 

 

Таблиця Б.1 

Порівняння підготовки магістрів з технічного перекладу  

у провідних університетах США 

Освітній рівень і 

кваліфікація 

Магістр гуманітарних наук з 

технічного перекладу  

(Master of Art in Technical Translation, 

Master of Art in Writing, Rhetoric and 

Technical Communication) 

Магістр природничих наук 

(інженерних наук) з технічного 

перекладу  

(Master of Science in Translation, 

Master of Science in Writing, Rhetoric 

and Technical Communication 

Навчальні 

дисципліни 

Технології перекладу; 

Теорія перекладу; 

Комп'ютеризована термінологія; 

Методологія дослідження; 

Аудіовізуальний переклад; 

Цифрові методи в мові та дискурсі; 

Об'єктно-орієнтоване програмування 

(Java); 

Статистичний машинний переклад; 

Мовні специфічні модулі з практики 

перекладу французької, іспанської, 

японської або китайської (переклад 

на англійську мову) та ін. 

Цикл нормативних інженерно-

технічних дисциплін за сферою 

спеціалізації професійної діяльності 

(аеронавтика та астронавтика, 

біоінженерія, хімічна інженерія, 

будівництво, комп’ютерні науки та 

інженерія, електротехніка, 

промислові системи та інженерія, 

матеріалознавство, 

машинобудування, ергономіка та 

інженерія); 

мовно-перекладацькі дисципліни: 

«Технічна японська мова і переклад 

технічної літератури», «Поглиблений 

курс японської технічної мови і 

перекладу технічної літератури»; 

практична підготовка: «Граматика 

перекладу / Структура речення», 

«Основи підготовки науково-

дослідних робіт» 

Види навчальних 

занять 

Семінари, дискусії, навчання через 

спілкування тощо 

Лабораторні роботи, наукові досліди, 

захист тощо 

Попередній 

ступінь 

Ступінь бакалавра у відповідній 

галузі 

Ступінь бакалавра у відповідній 

галузі (з природничих і /або 

природничих наук) або складання 

іспиту щонайменше 16 кредитів з 

природничих /інженерних дисциплін 

Тривалість 

навчання  

1-2 роки 1-2 роки 

Науково-

орієнтована 

підготовка 

Не завжди вимагає дослідницької 

роботи, можливий магістерський 

проект у вигляді технічного перекладу. 

Обов’язкова дослідницька робота на 

основі лабораторних. 

Джерело: систематизовано автором 

 

Таблиця Б.2 

Загальна характеристика освітніх програм  

підготовки магістрів з технічного перекладу в університетах США 
Назва ЗВО Структура  Обсяг 

1 2 3 

Університет 

перекладу 

(штат Гаваї)  

Нормативні дисципліни: «Граматика перекладу / Структура речення», 

«Граматика перекладу / Вживання слів», «Практичне правознавство 

для перекладачів» 

60 

кредитів 
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 «Основи конспектування матеріалу», «Пошук інформації в мережі 

Інтернет для перекладачів», «Основи підготовки науково-дослідних 

робіт», «Переклад з використанням програмного забезпечення», 

«Створення веб-сторінок»; вибіркові семінари і дисципліни: 

«Література / белетристика та документалістика», «Переклад 

субтитрів», «Переклад комп’ютерних експлуатаційних документів», 

«Переклад контрактів японською мовою», «Ідіоми у розмовній 

англійській мові / Мова субкультур», «Літературна мова», «Переклад 

патентних документів», «Переклад медичних документів», «Переклад 

комп’ютерних експлуатаційних документів», «Технічний переклад», 

«Граматика перекладу (з японської мови англійською)», «Переклад у 

сфері економіки управління». 

 

Вісконсингський 

університет у 

Медісоні 

Ввідні дисципліни (за необхідністю): «Основи технічної японської мови, 

базовий рівень І, ІІ»; нормативні дисципліни: «Технічна японська мова 

і переклад, середній рівень І, ІІ»; вибіркові дисципліни: «Японська мова 

у сфері бізнесу і промисловості», «Японська мова у сфері політики і 

державного управління», «Семінар з технічної японської мови і 

перекладу, поглиблений рівень», «Дослідження японської технічної 

літератури», «Індивідуальне дослідження, технічна японська мова».  

24 

кредити 

Вашингтонський 

університет 

Інженерні дисципліни (24 кредити), мовно-перекладацькі (23-27 

кредитів): «Технічна японська мова і переклад технічної літератури», 

«Поглиблений курс японської технічної мови і перекладу технічної 

літератури»; практична підготовка (3-7 кред.) 

54 

кредити 

Монтерейський 

інститут 

міжнародних 

досліджень 

Нормативні дисципліни: «Переклад з іноземної мови англійською», 

«Переклад з англійської мови іноземною», «Переклад з використанням 

комп’ютерної техніки», семінар «Перекладачі та комп’ютери», 

«Проектний менеджмент», «Фінансовий огляд», «Локалізація 

програмного забезпечення», «Маркетинговий менеджмент», 

«Загальний огляд досліджень у сфері письмового та усного перекладу», 

«Сучасні дослідження у перекладі», «Менеджмент термінології», 

«Локалізація веб-сайтів», «Інтернаціоналізація», «Контент-

менеджмент» (content management – з англ. розміщення та 

впорядкування інформації на веб-сторінках), «Локалізація як 

професія», «Портфоліо локалізаційного проекту»; вибіркові: «Фінанси 

для нефінансових менеджерів», «Ділова статистика», «Бізнес-

менеджмент», «Англійський мовний дискурс: письмове мовлення 

(поглиблений курс)», «Англійський мовний дискурс: аудіювання та 

говоріння (поглиблений курс)», «Публічне мовлення», «Літературна 

американська англійська мова (зменшення акценту)», «Аналіз 

фінансової звітності», «Технічне оформлення та його інструменти – в 

мережі Інтернет», «Стратегія інформаційних технологій», 

«Стратегічний менеджмент неприбуткових організацій», «Оцінювання 

навичок ведення міжнародного бізнесу», «Міжнародні маркетингові 

комунікації», «Виховання відповідальних лідерів», «Бізнес-планування 

для забезпечення стабільності», «Міднародний бізнес-консалтинг», 

«Управління організаційними змінами», «Міжнародні людські 

ресурси», «Міжнародне ділове право», «Маркетинг глобалізації / 

локалізації», «Локалізація інформаційних технологій».  

60 

кредитів 
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Школа 

післядипломної 

освіти і 

професійних 

досліджень Нью-

йоркського 

університету 

Основні курси «Теорія і практика перекладу» та «Теорія і практика 

термінології» (по 3 кредити), вибіркові дисципліни: «Контрастивна 

стилістика: китайська / англійська» (3 кред.), курс міжкультурної 

комунікації (3 кред.), «Технічне і бізнес письмо» (3 кред.). Вибіркові 

курси по 3 кредити: «Порівняльна банківська справа та система обліку» 

або «Порівняльні правові системи – Китайська»; вибіркові дисципліни з 

цього блоку (по 3 кред.): «Порівняльна корпоративна практика», 

«Розуміння дискурсу глобальної економіки». Блок з перекладу, 

обов'язкові курси обсягом 9 кредитів. Студенти повинні обирати три з 

таких курсів (по 3 кред.): «Юридичний переклад I рівень – Китайська», 

«Переклад на другу мову: китайська», «Професійний переклад в 

команді (з китайської англійською)», «Вступ до програмного 

забезпечення і локалізації веб-сайтів», «Технічний переклад (з 

китайської англійською). Серед факультативних курсів студенти 

мають обрати на 9 кредитів, зокрема такі курси «Редагування в 

перекладі», «Юридичний переклад II рівня – Китайська» (по 3 кред.) 

36 

кредитів. 

Вища школа в 

Університеті 

Джеймса 

Медісона 

Нормативні дисципліни: «Французько-англійський технічний / 

комерційний переклад», «Німецько-англійський технічний / 

комерційний переклад», «Російсько-англійський технічний / 

комерційний переклад», «Бізнес-іноземної мови»/ «Вступ до 

перекладу», «Теорія і практика в термінології та лексикографії». Курси 

«Огляд тексту», «Комп'ютерні засоби для перекладачів» (пропонується 

восени і навесні), «Локалізація веб-сайтів і програмного забезпечення», 

«Проект / Майстер-клас з управління», «Стратегії перекладу», «Вступ 

до інтерпретації» 

45 

кредитів 

Кентський 

університет 

Нормативні дисципліни (25 кредитів): «Теорія перекладу», «Практика 

перекладу», «Термінологія та використання комп’ютера у перекладі», 

«Літературний та культурно-орієнтований переклад», «Комерційний, 

юридичний та дипломатичний переклад», «Науковий, технічний та 

медичний переклад», «Основи програмного забезпечення», 

дослідницька робота з перекладу; вибіркові дисципліни (5-6 кредитів): 

«Проектний менеджмент», «Семіотика», «Педагогіка», «Документи у 

міжнародному контексті», «Дослідження у сфері прикладного 

перекладознавства» 

36 

кредитів. 

Університет 

Ілліноісу в 

Урбана-

Шампейн 

Нормативні дисципліни: «Вступ до перекладу» (3 кред.), «Переклад в 

ЄС» (кредит: 3 або 4 год.), «Переклад, теорія і практика» (кредит: 3 

год.), «Комерційний і технічний переклад» (кредит: 3 або 4 год.), 

«Переклад для професії» (кредит: 3 або 4 год.), «Термінологія та 

автоматизований переклад» (кредит: 3 або 4 год.), «Інструменти 

перекладу & Практика» (кредит: 3 або 4 год.); вибіркові: «Сайт / 

Локалізація програмного забезпечення та машинний переклад», 

«Іспансько-англійський технічний переклад» (кредит: 3 або 4 год.), 

«Арабсько-англійський технічний переклад» (кредит: 3 або 4 год.), 

«Машинний переклад та історія його застосування» (кредит: 3 або 4 

год.); Практика перекладу (кредит: 3 або 4 год.); Дослідження в 

перекладі (кредит: 3 або 4 год.); Курсовий проект з дослідження в 

сфері перекладу (кредит: 4 год.) 

60 

кредитів 

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу матеріалів ресурсів. URL: 

http://illinois.edu, http://www.washington.edu, http://www.jmu.edu, http://www.miis.edu, 

http://www.scps.nyu.edu, http://www.babel.edu   

http://illinois.edu/
http://www.washington.edu/
http://www.jmu.edu/
http://www.miis.edu/
http://www.scps.nyu.edu/
http://www.babel.edu/
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Опис навчального плану / освітньої програми підготовки магістрів з 

технічного перекладу у Вісконсингському університеті 

І рік навчання 

Курс / начальна дисципліна Тип курсу / навчальної 

дисципліни 

Обсяг навантаження 

1 2 3 

Основи технічної японської 

мови, рівень 1 

елективний (або, якщо 

попередньо не вивчали) 

3 кредити (45 годин) 

Основи технічної японської 

мови, рівень 2 

елективний (або, якщо 

попередньо не вивчали) 

3 кредити (45 годин) 

Технічна японська мова і 

переклад, середній рівень 1 

обов’язковий  3 кредити (45 годин) 

Технічна японська мова і 

переклад, середній рівень 2 

обов’язковий 3 кредити (45 годин) 

ІІ рік навчання 

Японська мова у сфері 

політики і державного 

управління 

елективний 3 кредити (45 годин) 

Японська мова і технічний 

переклад 

елективний 3 кредити (45 годин) 

Японська мова у сфері 

бізнесу і промисловості 

елективний 3 кредити (45 годин) 

Дослідження і переклад 

японської технічної 

літератури 

елективний 3 кредити (45 годин) 

Індивідуальне дослідження з 

технічної японської мови 

елективний 3 кредити (45 годин) 

Загальний обсяг 24 кредити (360 годин) 

Джерело: офіційний сайт Вісконсинського університету. URL: 

http://www.uwm.edu. 

 

Таблиця В.2 

Опис навчального плану / освітньої підготовки магістрів з технічного 

перекладу у Вашингтонгському університеті 

І рік навчання 

Курс / начальна дисципліна Тип курсу / навчальної 

дисципліни 

Обсяг навантаження 

1 2 3 

Технічна японська мова і 

переклад технічної 

літератури, 

Рівень 1  

Рівень 2 

Рівень 3 

обов’язковий  

 

 

5 кредитів (75 годин) 

5кредитів (75 годин) 

5 кредитів (75 годин) 

 

http://www.uwm.edu/
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1 2 3 

Інженерно-технічні 

дисципліни за 

спеціалізацією (аеронавтика 

та астронавтика, 

біоінженерія, хімічна 

інженерія, будівництво, 

комп’ютерні науки та 

інженерія, промислові 

системи та інженерія) 

елективний 12 кредитів (180 годин) 

Літня практика в Японії   3-7 кредитів (45-105 годин) 

ІІ рік навчання 

Технічна японська мова і 

переклад технічної 

літератури  

Рівень 1 

Рівень 2 

Рівень 3 

обов’язковий  

 

 

4 кредити (60 годин) 

4 кредити (60 годин) 

4 кредити (60 годин) 

Інженерно-технічні 

дисципліни 

елективний 12 кредити (180 годин) 

Загальний обсяг 54 кредити (810 годин) 

Джерело: офіційний сайт Вашингтонського університету. URL: 

http://www.washington.edu. 

Таблиця В.3 

Опис навчального плану / освітньої програми магістрів з технічного 

перекладу в Університеті Бабеля (штат Гаваї) 

І рік навчання 

Курс / начальна дисципліна Тип курсу / навчальної 

дисципліни 

Обсяг навантаження 

1 2 3 

Граматика перекладу / 

Структура речення 

обов’язковий 4 кредити (60 годин) 

Граматика перекладу / 

Вживання слів 

обов’язковий 4 кредити (60 годин) 

Основи конспектування 

матеріалу 

обов’язковий 2 кредити (30 годин) 

Пошук інформації в мережі 

Інтернет для перекладачів 

обов’язковий 4 кредити (60 годин) 

Підготовка науково-

дослідного проекту 

обов’язковий 4 кредити (60 годин) 

Література / белетристика та 
документалістика  
Переклад субтитрів  
Переклад комп’ютерних 
експлуатаційних документів  
Переклад контрактів 
японською мовою  

елективні 8 кредитів (120 годин) 
(2 курси по 4 кредити)  
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1 2 3 

Ідіоми у розмовній 
англійській мові / Мова 
субкультур 

елективний 2 кредити (30 годин) 

ІІ рік навчання 
Переклад з використанням 
програмного забезпечення 

обов’язковий 2 кредити (30 годин) 

Професійний іспит з 
перекладу 

обов’язковий 4 кредити (60 годин) 

Створення веб-сайтів обов’язковий 2 кредити (30 годин) 
Англійське писемне 
мовлення  
Переклад патентних 
документів 
Переклад медичних 
документів 
Переклад комп’ютерних 
експлуатаційних документів 
Технічний переклад  
Граматика перекладу з 
японської мови 
(англійською) 

елективний 12 кредитів (180 годин) 

(3 курси по 4 кредити) 

Переклад у сфері економіки 
управління 

елективний 2 кредити (30 годин) 

Магістерська робота / 
випускний проект 

обов’язковий 4 кредити (60 годин) 

Загальний обсяг 60 кредити (900 годин) 

Джерело: офіційний сайт Університету Бабеля. URL: http://www.babel.edu. 

http://www.babel.edu/
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Засоби автоматизованого перекладу, що використовуються для підготовки 

магістрів з технічного перекладу в університетах США 

№ 

Засіб 

автоматизованого 

перекладу 

Функції Ціна 

1 2 3 4 

1 ParaConc Функція вирівнювання: засіб для 

напівавтоматичного вирівнювання. Функція 

пошуку: Простий пошук тексту; Пошук по 

регулярному виразу; Пошук тегів; і 

паралельний пошук. 

Функція перекладу: Пошук потенційних 

перекладів у вікні результатів.  

Також програма пропонує можливі переклади 

і стійкі словосполучення основних слів та їх 

особливості.  

Модуль Translator's Workbench реалізує 

основні функції Translation Memory (TM), 

зберігаючи в Translation Memory виконані 

переклади, користувач системи TRADOS 

збільшує ефективність подальших проектів 

$750 на 15 

користувачів; 

$ 95 на одного 

користувача 

2 Translator's 

Workbench (також 

Workbench) 

Функція забезпечення та зберігання одиниць 

перекладу. Кожна одиниця перекладу 

(translation unit) складається з вихідного 

сегмента і його перекладу. Модуль WinAlign 

призначений для поповнення Translation 

Memory шляхом обробки вже виконаних 

перекладів (тих перекладів, які були виконані 

до появи в розпорядженні користувача 

програми TRADOS). 

$305 разом з SDL 

TRADOS freelance 

3 WinAlign Функція створювати бази перекладів, 

пов'язуючи сегменти тексту і готовий 

переклад. Для цього WinAlign спочатку 

аналізує тексти на вихідній і цільовій мовах, 

після чого пов'язує окремі вихідні та цільові 

сегменти, створюючи тим самим одиниці 

перекладу (translation units). Користувач 

переглядає результати цієї синхронізації і 

потім зберігає результат у вигляді текстового 

файлу з подальшим імпортом в Translator's 

Workbench. 

$305 разом з SDL 

TRADOS freelance. 

4 MultiTerm Функція управління термінологією Trados. За 

допомогою цього інтерфейсу користувачі 

можуть створювати термінологічні бази даних, 

додавати і редагувати терміни, переглядати 

термінологічну базу даних, виконувати пошук, 

фільтрацію та експорт даних. MultiTerm може 

використовуватися як автономна система з 

локальної термінологічної базою даних. Крім 

того, MultiTerm може використовуватися як 

клієнтська програма в середовищі з багатьма 

користувачами 

$295 
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5 SDL Passolo Функція локалізації, що має практику 

простого застосування на всіх основних 

програмних платформах і потужних 

інтерфейсах для адаптації та інтеграції 

програмного забезпечення. SDL Passolo 

здатний на обробку великої кількості 

спеціальних форматів файлів, включаючи 

програми, файли ресурсів і файли на основі 

XML. Це рішення дозволяє перекладати 

текстові рядки на безліч мов, включаючи 

азіатські (Unicode) і з написанням справа 

наліво (наприклад, іврит і арабська мова). 

$305 

6 Systran Функція машинного перекладу, яка поєднує в 

собі основні граматичні, синтаксичні та 

семантичні правила і статистичний 

машинний переклад, таким чином існує 

мовна узгодженості та швидкість і гнучкість 

перекладу високої якості. Програмне 

забезпечення аналізує текст і робить 

переклад через цільову мову. Цей процес 

вимагає великих лексиконів з 

морфологічною, синтаксичною та 

семантичною інформацією, а також великої 

кількості правил. Програмне забезпечення 

використовує синтез складних наборів 

правил, а потім передає граматичну 

структуру мови оригіналу на мову перекладу 

$850 

Джерело: систематизовано автором на основі офіційних сайтів. URL: 

http://paraconc.com/, http://www.systransoft.com/, https://www.sdl.com 

http://paraconc.com/
http://www.systransoft.com/
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Додаток Е 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 

1. Дудіна О. В. Практика перекладу термінології машинобудування 

(англійська мова): навч. посіб. для студентів вищих навч. заклад. за спец. 

переклад. Кропивницький: видавець Лисенко В. Ф., 2019. 156с. 

2. Дудіна  О. В. Передумови розвитку магістерської підготовки з 

технічного перекладу в Україні. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 174. С. 238-242. 

3. Дудіна  О. В. Самостійна робота у професійній підготовці 

магістрів з технічного перекладу в США. Неперервна професійна освіта: 

теорія і практика. Серія: Педагогічні науки. Київ: ТОВ «Видавниче 

підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2017. Вип. 1-2 (50-51). С. 127-131. 

4. Дудіна  О. В. Концептуальні засади забезпечення якості та 

ефективності професійної підготовки магістрів з технічного перекладу в 

США та Україні. Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. 

Фізичне виховання та спорт. Чернігів, 2016.  Вип. 139, Т. 2. С. 298-301. 

5. Дудіна  О. В. Розвиток науково-дослідницьких здібностей 

майбутніх перекладачів з технічного перекладу в США. Наукові записки. 

Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2016. Вип. 149. С. 128-132. 

6. Стрельченко  О. В. Особливості професійної підготовки магістрів 

технічного перекладу в університетах США та України. Вища освіта 

України: теор. та наук.-метод. часопис: темат. вип.: Наука і вища освіта. К.: 

ІВО НАПН України, 2015. №2 (дод. 1). С. 123-126. 
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7. Стрельченко  О. В. Адаптація американського досвіду в 

професійній підготовці магістрів з технічного перекладу в університетах 

України: проблеми та перспективи. Вища освіта України : теор. та наук.-

метод. часопис: теор. та наук.-метод. часопис:  темат. вип.: Наука і вища   

освіта. К.: ІВО НАПН України, 2014. №1 (дод. 1). С. 152-155. 

8. Strelchenko  O. V., Kozlakova G. O. Information and communication 

technologies in teaching and learning English as foreign language. Edukacja – 

Technika – Informatyka. Rzeszow, 2014. T. 5, № 2. P. 95-101. 

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

9. Дудіна  О. Інтегрована єдність навчальних цілей та змісту освіти в 

підготовці магістрів технічного перекладу в університетах США. 

Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних 

студентів у вищих навчальних закладах України: матеріали V Всеукр. наук.-

практ. конф. (Дніпро, 31 березня – 1 квітня 2016 р.). Дніпро: Вид-во ДНУ ім. 

О. Гончара, 2016. С. 36-38.  

10. Стрельченко  О. В. Модернізація підготовки магістрів технічного 

перекладу у США та Україні на початку ХХІ століття. Інноваційний розвиток 

вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали II Міжнар. 

наук.-практ. конф.  (Суми, 26-27 березня 2015 р.). Суми : Вид-во СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка, 2015. Т. 1. С. 287-290. 

11. Strelchenko  О. V. Adaptation of American experience in training masters 

in technical translation to Ukrainian Universities. Subject and object of cognition 

in a projection of educational techniques and psychological concept: International 

Academy of Science and Higher Education. (5 June – 10 June 2014 y.). London: 

IASHE, 2014.  P. 45-47. URL: 

http://journals.gisap.eu/index.php/Educational/article/view/1176 

12. Стрельченко  О. В., Стрельченко Л. В. Формування комунікативної 

компетентності студентів мовних факультетів. Актуальні проблеми 

http://journals.gisap.eu/index.php/Educational/article/view/1176
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викладання іноземних мов для професійного спрямування. Матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (6-7 квітня 2012 р.) Дніпро: Видавець Біла К. О., 2012. Т.2. 

С. 65-67. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

13. Стрельченко О. В Порівняльне дослідження змісту підготовки 

магістрів з технічного перекладу в університетах США та України. Наукові 

записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. 

В. Винниченка, 2015. Вип. 136. С.575-580. 

14. Стрельченко О. В. Застосування інтерактивних технологій у 

формуванні комунікативної іншомовної компетентності студентів 

університетів. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 128. С.589-594.  

15. Стрельченко О. В., Стрельченко Л. В. Інтерактивні технології у 

формуванні комунікативної компетенції студентів мовних факультетів. 

Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).  Кіровоград: РВВ 

КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. Вип. 104 (2). С.416-420.  
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Апробація результатів дослідження 

Основні результати дослідження обговорено на засіданнях відділу теорії 

і методології природничої та інженерної освіти Інститут вищої освіти НАПН 

України (2015), відділу політики та врядування у вищій освіті (2015-2017), а 

також оприлюднено у виступах на науково-практичних конференціях різного 

рівня: 

– міжнародних: конференціях – «Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний та національний виміри змін» (Суми, 26-27 березня 2015 р. очно), 

«Subject and object of cognition in a projection of educational techniques and 

psychological concepts» (Великобританія, Лондон, 5-10 червня 2014 р. 

заочно), «Мови і світ: Дослідження та викладання» (Кіровоград, 24-25 

березня 2012 року,  27-28 березня, 2014 р., 26-27 березня, 2015 р. очна).  

– всеукраїнських: конференціях – «Актуальні проблеми викладання 

іноземних мов для професійного спілкування» (Дніпропетровськ, 6-7 квітня, 

2012 р. заочно), «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання 

іноземних студнтів у вищих навчальних закладах України» 

(Дніпропетровськ, 31 березня – 1 квітня 2016 р., очно);  

– щорічних звітних: наукових конференціях «Наука і вища освіта» 

Інституту вищої освіти НАПН України (Київ, 2014, 2015 рр.). 


