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ВІДбІр Та ОрганІзацІя змІСТу наВчання СТуДенТІВ-переклаДачІВ 
анотація. Досліджено відбір та організацію змісту навчання студентів-перекладачів, що є одним із важли-
вих компонентів вищої освіти для майбутніх перекладачів, котрі навчаються на першому курсі. В наш час 
немає єдиного розуміння поняття «зміст навчання» в методиці викладання іноземним мовам. Представни-
ки різних підходів по різному відповідають на це запитання, відбір його компонентів, в тому числі мовного 
матеріалу, залежить від того, якому змісту пропонують навчати студентів. Для того щоб забезпечити сучас-
ну підготовку майбутніх філологів необхідно застосовувати сучасні досягнення педагогічних та методичних 
досліджень, які здійснювались відповідно до положень Болонської декларації. У зв’язку із зростаючою зна-
чимістю освітніх процесів, які відбуваються в Європі і світі, необхідно шукати нові підходи до підготовки 
перекладачів, які б були конкурентоспроможними на ринку праці, в тому числі й відбору змісту навчання. 
ключові слова: відбір та організація матеріалів, зміст навчання, освіта, іноземна мова, студент.
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selecTIOn anD OrganIzaTIOn Of The cOnTenT  
Of TraInIng Of sTuDenTs-TranslaTOrs

summary. The following essay investigates and analyses the selection and organization of the content used 
for educating students in translation studies, which is one of the important components of higher education 
for future translators studying in the first year. Nowadays, there is no common understanding of the concept 
of "teaching content" in the teaching of foreign languages. Representatives of different approaches answer this 
question differently, and the selection of its components, including language material, depends on the content 
offered to teach students. In order to provide modern training for future philologists, it is necessary to apply 
the modern achievements of pedagogical and methodological research, which were carried out in accordance 
with the provisions of the Bologna Declaration. The vocational education system is facing new challenges. Due 
to the increasing importance of educational processes taking place in Europe and the world, it is necessary to 
look for new approaches to training translators that are competitive in the labor market, including the selec-
tion of training content. Despite the considerable number of scientific papers that reveal the problem of content 
selection, the problem of content selection for the preparation of philologists has not been fully investigated and 
needs comprehensive substantiation. The training of a specialist, who is a full-fledged subject of his profession-
al development, is directly related to the content of the university education, which is currently undergoing sig-
nificant changes. Providing quality education in Ukraine is a very important component in the context of Euro-
pean integration, as this issue is one of the main conditions for students' confidence, mobility and motivation to 
study at Ukrainian universities. Today, in a state of constant shifts and modifications, Ukraine’s educational 
sphere also faces the problem of preparing graduates with a level of qualification adequate to the demands of 
the labor market. An important factor in training professionals in the translating field to meet this demand 
is the selection of content in foreign language learning, which is an integral part of the content of education.
Keywords: selection and arrangement of textbook materials, content of education, education, foreign language, 
student.

Проблема відбору змісту навчання має ве-
лику історію і досліджувалась багатьма 

вченими, але у зв'язку із включенням концептів 
у зміст навчання іноземній мові, необхідно зро-
бити відбір концептів, що підлягають вивченню. 
Концепти повинні являти собою культурні уні-
версалії, відображати основні сторони життя лю-
дини у суспільстві, при цьому в кожній мові вони 
мають свою наповнюваність, тому їх необхідно 
вивчати у процесі навчання іноземній мові пе-
рекладачів у закладі вищої освіти у порівнянні 
з концептами рідної мови [4, с. 134], що обумов-
лює актуальність дослідження.

постановка проблеми. Відбір та організа-
ція змісту навчання є дуже важливою для сту-
дентів-перекладачів. Для того, щоб зацікавити 
студентів та надати їм необхідні знання для ово-
лодіння професії перекладача, необхідно вміти 
правильно добирати та подавати матеріал. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Існує безліч підходів до вирішення цієї пробле-

ми: функціональний, ситуативно-функціональ-
ний, комунікативний, статистико-прагматичний 
та ін. Це явище досліджувалось багатьма про-
відними методистами: І.Л. Бім, Н.Ф. Бориско, 
Н.Д. Гальсковою, Ю.І. Пассовим, В.Л. Скалкіним, 
H.К. Скляренко, О.Б. Тарнопольським, С.П. Шаті-
ловим та ін. Проблема відбору матеріалів для на-
вчання писемного перекладу у вищих навчальних 
закладах досліджували М.П. Брандес, В.Н. Комі-
саров, Л.К. Латишев, Л.О. Ніколаєва, В.І. Прово-
торов, І.І. Сафонова, Б.М. Серрано (B.M. Serrano), 
К. Норд (C. Nord) та ін. Однак, здебільшого, до-
слідники вирішують її шляхом відбору лексичних 
одиниць, граматичних структур і форм.

метою статті є розвиток та збагачення іс-
нуючих підходів до відбору та організації змісту 
навчання.

Виклад основного матеріалу. Запрова-
дження нових освітніх стандартів у професійній 
освіті вимагає перегляду підходів і принципів 
у навчанні. Згідно з новими вимогами випускник 
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вузу за напрямками «Лінгвістика», «Переклад» 
повинен орієнтуватися у системі загальнолюд-
ських цінностей, враховувати ціннісно-значеннє-
ві орієнтації різних спільнот і груп; керуватися 
засадами культурного релятивізму й етичними 
нормами, а також мати навички соціокультурної 
й міжкультурної комунікації, що забезпечують 
адекватність соціальних і професійних контактів. 
Необхідність формування вище перерахованих 
компетенцій вимагає перегляду змісту навчання 
іноземній мові студентів-перекладачів [3, с. 149].

компоненти змісту навчання – концепти.
У змісті навчання іноземній мові виділяють-

ся, як правило, три компоненти: лінгвістичний, 
психологічний, методологічний.

Перший компонент – лінгвістичний – поєд-
нує різноплановий мовний матеріал. Як відзна-
чають дослідники, концепти як репрезентанти 
культури необхідно включати у зміст навчання 
іноземній мові студентів-лінгвістів.

На основі даних лінгвістики, лінгвокультуро-
логії, психолінгвістики концепт був визначений 
як зміст поняття, який містить у собі не тільки 
словникову дефініцію (ядро концепту), але й асо-
ціації, конотації, пов'язані з даним поняттям 
(периферію концепту) і відомі носіям мови. Слід 
зазначити, що студенти-лінгвісти, перекладачі 
вивчають дві іноземні мови, тому можливо зі-
ставне вивчення концептів рідної й досліджува-
ної іноземних мов.

етапи навчання та їх орієнтація.
Орієнтація на професійні цінності особливо 

важлива на початковій стадії навчання у вузі 
(адаптаційно-діагностичний етап). Той факт, що 
у 30-35% абітурієнтів, відповідно до проведених 
досліджень, вибір спеціальності визначає саме 
професійна мотивація (а не мотивація безпе-
рервного професійного саморозвитку), може бути 
вихідною точкою для формування студента як 
суб'єкта безперервної професійної освіти. Як пра-
вило, зіштовхнувшись зі значними труднощами 
адаптаційного періоду, більшості першокурсників 
досить складно сприймати той факт, що актив-
на, насичена учбово-професійна діяльність, що 
далеко не завжди приносить задоволення, буде 
тривати протягом усього життя. Однак «втрата» 
і цих 30% професійної мотивації на початковій 
стадії навчання – явище далеке не рідкісне. Це 
пояснюється тим, що навчальний план І-ІІ курсів 
більшості спеціальностей не включає достатнього 
числа дисциплін, що формують цілісне уявлен-
ня про професію, механізми й можливості про-
фесійної самореалізації. Як правило, «зустріч» зі 
спеціальністю відбувається лише у межах курсу 
«Вступ до перекладознавства». Спеціальні курси 
теоретичної спрямованості, що відрізняються до-
сить високим рівнем складності, викликають ско-
ріше сумнів у правильності обраної спеціальності 
й своїх можливостей з її освоєння.

Введення професійного компонента у «тка-
нину» різних загальноосвітніх та лінгвістичних 
курсів, таких як «Практична фонетика англій-
ської мови, Практичний курс граматики осно-
вної іноземної мови» дозволяє значно підвищити 
інтерес до спеціальності (і як наслідок до процесу 
її отримання). Крім того, планомірний, цілеспря-
мований розвиток професійно важливих якостей 
особистості студентів протягом усього періоду 

освіти дозволяє досягнути у цьому напрямку до-
сить високих результатів.

Однак, незважаючи на необхідність форму-
вання професійних цінностей у процесі вивчен-
ня усіх дисциплін базової частини навчального 
плану, важко переоцінити у цьому аспекті роль 
курсу «Введення у спеціальністьВступ до пере-
кладознавства» або аналогічних. У ньому роз-
кривається не тільки переваги самої професії 
й показується її місце у світі професій, але й фор-
муються (розбудовуються) цінності професійної 
самореалізації. Це досягається через досліджен-
ня біографії вчених і практиків, яка забезпечили 
внесок у розвиток професії, запрошення фахів-
ців, що досягнули успіхів у професійній діяль-
ності, добір особистісно значимого для студентів 
матеріалу. Відповідно проведених досліджень, 
студент, котрий освоїв програму такого курсу, 
як правило, приходить до наступних висновків: 
«Моя професія дозволить мені багато чого досяг-
нути у житті», «Професійна кар'єра – це прекрас-
но, вона допоможе мені реалізувати мої здібнос-
ті», «...у житті так важливо мати свою справу, де 
ти міг би себе виявити» і ін. [1, с. 111].

На проектно-розвиваючому етапі, що співпа-
дає із навчанням на 2-му, 3-му курсах, принцип 
орієнтації на професійні й особистісні цінності не 
втрачає свого значення, однак у цей період необ-
хідно зосередити основні зусилля на формуванні 
цінностей особистісного й професійного розвитку, 
цінностей володіння технологіями саморозвитку, 
самовдосконалення. Саме цей етап повинен бути 
орієнтований на формуванні ціннісно-значеннєвої 
позиції «Я – суб'єкт професійного самовизначення».

Дана спрямованість співпадає у формуванні 
ціннісних орієнтацій і на рефлексивно-регуля-
тивному етапі, однак на розглянутому етапі дещо 
змінюються акценти. За роки навчання, що зали-
шилися, залежно від рівня підготовки (бакалавр, 
магістр, фахівець) – це 1-3 роки, необхідно сфор-
мувати таку систему цінностей (вірніше заверши-
ти в основному її формування), яка б дозволила 
зберегти високий ступінь активності особистості 
в її професійному удосконаленні вже без педа-
гогічного сприяння. Насамперед, на цьому етапі 
слід говорити про цінність професійної самореа-
лізації, під якою розуміється втілення у професій-
ній діяльності своїх бажань, задатків і здібностей, 
одержання визнання свого образа «Я» оточуючи-
ми. Більш яскраво виступають цінності творчого 
самовираження; усвідомлення себе самостійною 
й саморегулювальною особистістю: соціально ак-
тивною й фінансово незалежною.

Усе це дозволяє студентові до кінця навчання 
прийняти цінності безперервного професійного 
саморозвитку як особистісно значимі цілі.

Особливе значення має варіативність змісту 
на адаптаційно-діагностичному етапі. Різний 
рівень підготовки студентів та їх навченості не 
дозволяють організувати продуктивну учбово-
професійну діяльність без «компенсаторного» пе-
ріоду. У той час для частини студентів, що успіш-
но навчаються, необхідно забезпечити навчання 
у досить високому темпі в зоні найближчого роз-
витку [10, с. 34].

На перспективно-розвиваючому й рефлексив-
но-регулятивному етапах варіативність змісту 
не менш важлива, але вона несе і ряд додатко-
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вих функцій. Їх можна розкрити на основі синер-
гетичного підходу. Процес становлення студента 
як суб'єкта безперервної професійної освіти – 
надскладний, нелінійний, імовірнісний процес. 
Для цього явно недостатньо формування усіх 
тих якостей особистості, які відображені в моде-
лі випускника ВНЗ, – це лише один з можливих 
наборів таких якостей. Важливо, щоби відбула-
ся їх «потрібна» інтеграція, причому для кожної 
конкретної особистості – своя унікальна. Яка 
саме, визначається, насамперед , генетично обу-
мовленими якостями особистості студента і його 
суб'єктним досвідом.

Вгадати необхідну комбінацію факторів 
і забезпечити їхню реалізацію для кожного кон-
кретного студента в умовах групового навчання 
практично неможливо. Виходячи із цього, педа-
гогічне сприяння полягає у створенні сприятли-
вого інформаційно насиченого середовища. Таке 
середовище, створене на основі надання матеріа-
лу з урахуванням рівня підготовленості й вихід-
ного стану мотиваційної сфери; стилю обробки 
інформації; розвитку сенсорних каналів; різних 
форм роботи; суб'єктного досвіду тощо, дозволяє 
студентові самому вибрати необхідну для нього 
інформацію.

Крім того, як було сказано вище матеріал, що 
відбирається і надається, повинен бути особистіс-
но значимим, тобто корелювати із ціннісними орі-
єнтаціями, суб'єктним досвідом студента, стосува-
тися тих проблем, які хвилюють студента на цей 
час. На жаль, доводиться констатувати, що наразі 
прагнення до максимальної «об'єктивності», фраг-
ментів знань, що пропонуються студентам, при-
вело до того, що з матеріалу повністю виявилися 
виключеними суб'єктивні, особистісні моменти. 
У такій ситуації соціально-історичний досвід ви-

являється далеким, дегуманізованим стосовно 
студента. Особиста значимість матеріалу, що пре-
зентується, як показали дослідження, дозволяє 
суттєво підвищити мотивацію учбово-професійної 
діяльності вже на адаптаційно-діагностичному 
етапі й зберегти її на досить високому рівні на 
перспективно-розвиваючому й рефлексивно-регу-
лятивному етапах [2, с. 110].

Висновки з даного дослідження. Отже, ре-
алізація принципу інтеграції та інших принципів 
змісту освіти, що запобігає розходженню між зміс-
том навчання (проект навчання) і педагогічною 
реальністю вимагає: а)виділення тих з параметрів 
природного спілкування ,що можуть бути привне-
сені у навчання іноземним мовам; б)встановлен-
ня того,яким чином ті чи інші параметри можуть 
бути поєднані та інтегровані в умовах модельова-
ного навчального спілкування; в)співвіднесення 
привнесених параметрів природного спілкування 
із закономірностями та принципами практичної 
педагогічної діяльності. Цей принцип знаходить 
своє переломлення в наших дослідженнях при 
аналізі параметрів спілкування, які необхідно 
враховувати при відборі мовного матеріалу, на-
вичок та вмінь. Переломлення принципу змісту 
навчання означає, що зміст навчання іноземним 
мовам по можливості повинен сприяти навчанню 
повноцінної діяльності, що характеризується не 
тільки окремими знаннями, навичками та вмін-
нями, але й їх поєднанням, інтеграцією при ви-
рішенні конкретних проблем в яких студент має 
займати активну позицію, проявляти творчість 
при визначенні мовного матеріалу, який би мав 
змогу виступати як засіб реалізації такої діяль-
ності. Врахування цього принципу викладачем 
при відборі навчальних матеріалів є показником 
педагогічної майстерності.
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