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Анотація. У статті проаналізовано результати визначення рівня 

сформованості професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної 

літератури. Виявлено, що рівень сформованості професійних компетенцій 

перекладачів технічної літератури є недостатнім. Це має прояв у відсутності 

стійкої мотивації до професійної діяльності, неповній поінформованості про 

сутність професійної діяльності перекладача технічної літератури, зміст та 

структуру його/її професійних компетенцій, недостатній сформованості 

базових професійних і рефлексивних умінь і навичок. 
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Abstract. The article analyses how formed professional competencies of future 

technical translators are and estimates that the necessary level is not yet obtained. 

The students involved in the pilot experiment are not well-motivated to work as 

technical translators; they know little about what technical translators actually do 



and what their professional competences are; possess few professional and reflective 

skills. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими і практичними завданнями. В умовах інтенсифікації науково-

технічного поступу людства і формування інформаційного суспільства значно 

зросли вимоги до якості професійної підготовки майбутніх перекладачів 

технічної літератури, зокрема, до рівня сформованості їх професійних 

компетенцій. Якість формування професійних компетенцій перекладачів 

технічної літератури залежить від того, наскільки застосовувані у навчальному 

процесі методи, форми та засоби відповідають реальним навчальним потребам 

майбутніх фахівців. Щоб забезпечити максимальну ефективність дібраного 

арсеналу педагогічних засобів, слід урахувати вихідний рівень сформованості 

професійних компетенцій у майбутніх перекладачів технічної літератури. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання відповідної проблеми. Проблема пошуку ресурсів підвищення 

якості підготовки перекладачів розглядалася у дослідженнях І. Бахова, 

В. Желязкова, О. Мацюк, З. Підручної, О. Рогульської [1-5]. Дослідник 

В. Желязков [2] відзначив, що компетентнісний підхід до професійної 

підготовки майбутніх перекладачів є новою навчальною парадигмою, яка 

дозволяє реалізувати особистісно та практично орієнтовану стратегію 

неперервної освіти шляхом формування у майбутніх перекладачів професійних 

компетенцій, здатних забезпечити їхню здатність стійкої життєдіяльності в 

мінливому просторі сучасного суспільства. Учена З. Підручна [4] 

запропонувала модель формування професійної комунікативної компетентності 

майбутнього перекладача, в основі якої покладено уточнену професіограму 

такого фахівця. Науковець І. Бахов [1] обґрунтував педагогічні умови 

формування міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів, зокрема, за 

рахунок актуалізації міжкультурного потенціалу навчальних предметів. 



Дослідниці О. Мацюк [3] та О. Рогульська [5] довели, що інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) можуть стати джерелом ефективного 

формування професійної компетентності майбутніх перекладачів за умови 

належної організації навчального процесу. 

Тим не менш, у сучасній педагогічній літературі залишається недостатньо 

розробленою проблема формування професійних компетенцій перекладачів 

саме технічної літератури, у тому числі, із застосуванням ІКТ. 

Формулювання мети (завдань) статті – визначити та проаналізувати 

рівень сформованості професійних компетенція майбутніх перекладачів 

технічної літератури. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням здобутих 

результатів. Під час пілотажного дослідження ми визначили рівень 

сформованості професійних компетенцій перекладача технічної літератури у 

220 студентів Національного аерокосмічного університету імені 

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», які здобувають 

кваліфікацію «перекладач технічної літератури». Умовами проведення 

експерименту було передбачено провести цілеспрямовану й системну роботу з 

визначення рівня сформованості професійних компетенцій у майбутніх 

перекладачів технічної літератури. 

Критерії та показники, за якими визначався рівень сформованості 

компетенцій перекладача технічної літератури у студентів, узагальнено у 

таблиці. 

Таблиця 

Критерії та показники сформованості професійних компетенцій 

перекладача технічної літератури  

Критерій Показники 
Мотиваційно-
ціннісний 

бажання працювати перекладачем технічної літератури 
інтерес до технічної літератури 
ставлення до самоосвіти 



Когнітивний якість (повнота, системність) і характер засвоєння знань про  
суть професійної діяльності перекладача технічної літератури;  
поняття «професійні компетенції перекладача технічної літератури»;  
структуру та зміст професійних компетенцій перекладача технічної 

літератури 
Діяльнісний рівень сформованості професійних умінь:  

уміння професійно читати текст оригіналу;  
уміння синтезувати тексти технічної літератури;  
уміння перекладати тексти технічної літератури;  
ефективно використовувати ІКТ у професійній діяльності 

Рефлексивний рівень сформованості рефлексивних умінь:  
уміння здійснювати суб’єктивний контроль власних професійних 

досягнень;  
уміння знаходити помилки й виправляти їх 

 

З метою виявлення характеру мотивації майбутніх перекладачів технічної 

літератури до професійної діяльності проводилося анкетування (із наступним 

додатковим опитуванням) студентів. Отримані результати показали, що 

майбутні перекладачі технічної літератури є недостатньо мотивованими до 

здійснення професійної діяльності – вони скоріше орієновані на отримання 

матеріальних благ і проживання цікавого позапрофесійного життя, ніж на 

ефективну й успішну професійну діяльність. Переважним чином, це викликано 

недостатньою повагою до «чесної праці» в українському суспільстві, 

відсутністю належної соціальної допомоги молодому фахівцеві, пропаганді 

«веселого, безтурботного» способу життя у ЗМІ, кіно та сучасній молодіжній 

літературі. Крім того, 98,18% опитаних вступили до ВТНЗ одразу після школи, 

тобто вони не мали часу та можливості свідомо обдумати й спланувати свої 

подальше життя й визначитися із справжніми кар’єрними інтересами.  

З метою розширити наше розуміння професійних мотивів майбутніх 

перекладачів технічної літератури, їм запропонували відповісти на низку 

питань про те, чи цікавляться вони технічною літературою. Отримані відповіді 

підтвердили наше припущення про несформованість професійних мотивів 

опитуваних. Так, студенти повідомили, що вони читають технічної літератури 

«дуже рідко», «лише коли це потрібно для навчання»; у технічної літератури їх 

«нічого» або «майже нічого» не цікавить; щоб стимулювати читати технічної 

літератури, їх потрібно «змусити», навіть «дати грошей». Така ситуація 



викликана тим, що майбутні перекладачі технічної літератури не розуміють 

важливості технічної літератури для науково-технічного поступу людства, не 

бачать її значного освітнього та самоосвітнього потенціалу. 

Несформованість професійних мотивів майбутніх перекладачів технічної 

літератури та нестійкий інтерес до технічної літератури дещо урівноважується 

позитивним ставленням до самоосвіти. Усі опитані нами студенти 

продемонстрували бажання самостійно працювати над формуванням 

професійних компетенцій. Це, на нашу думку, дозволяє передбачити, що 

середні показники сформованості професійних компетенцій перекладачів 

технічної літератури можуть значно зрости. 

Узагальнені результати визначення рівня сформованості професійних 

компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури за мотиваційно-

ціннісним критерієм наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1  Рівень сформованості професійних компетенцій майбутніх 

перекладачів технічної літератури за мотиваційно-ціннісним критерієм 

З метою виявити обізнаність майбутніх перекладачів технічної літератури 

із сутністю їхньої діяльності, студентам було запропоновано оцінити вірність 

низки тверджень, пов’язаних із професійною діяльністю, наприклад, «Перш ніж 

приступити до перекладу, перекладач технічної літератури повинен 

ознайомитися із типовими прикладами того самого жанру, із яким 

працюватиме», «Підчас редагування слід приділяти особливу увагу урахуванню 



національних особливостей оформлення тексту, що перекладається». Роблячи 

конкретний вибір, студенти часто демонстрували своє розуміння умов 

професійної діяльності перекладача технічної літератури. Тим не менш, їхні 

знання з цього приводу не можна назвати системними, про що свідчить велика 

кількість неправильних відповідей на окремі ключові питання.  

Аналіз відповідей на питання анкети стосовно поняття «професійні 

компетенції перекладача технічної літератури», їх структури та змісту показав, 

що майбутнім перекладачам технічної літератури не вистачає конкретних знань 

стосовно сутності їхньої майбутньої професійної діяльності, недостатнього 

розуміння того, хто такий перекладач технічної літератури, що він повинен 

знати й уміти. Цим, на нашу думку, викликані наступні твердження студентів: 

професійні компетенції перекладача технічної літератури – це «уміння і 

бажання працювати», «його обов’язки», «своєчасне виконання роботи, 

дотримання її графіку»; до складу професійних компетенцій перекладача 

технічної літератури входять «досвід роботи»; знання «культури країни»; 

уміння «красиво писати», «перекладати художні тексти, вірші»  

Узагальнені результати визначення рівень сформованості професійних 

компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури за когнітивним 

критерієм наведено на рис. 2. 

 
Рис. 2  Рівень сформованості професійних компетенцій майбутніх 

перекладачів технічної літератури за когнітивним критерієм 



Для того, щоб визначити рівень сформованості професійних умінь 

майбутніх перекладачів технічної літератури, ми запропонували їм пройти 

спеціально дібрані психологічні методики (методика Мюнстертерга, методика 

С. Комінко, Г. Кучер). Результати, отримані підчас психологічного тестування 

доповнювалися й уточнювалися шляхом детального аналізу виконаних 

студентами перекладів.  

Психологічне тестування показало, що недостатній рівень інтелектуальної 

лабільності майбутніх перекладачів технічної літератури супроводжується 

недостатньою сформованістю уміння відрізняти суттєві ознаки предметів або 

явищ від другорядних, здатності класифікувати й аналізувати, комбінаторних 

здібностей, тобто умінь, які є базовими для розуміння писемного тексту; 

неготовністю до кропіткої праці, неуважністю до деталей; низьким рівнем 

наполегливості. 

З метою уточнити рівень сформованості умінь професійно читати тексти 

оригіналу та синтезувати тексти технічної літератури студентам було 

запропоновано прочитати 10 спеціально дібраних текстів технічної літератури, 

дати відповіді на низку запитань стосовно кожного з текстів (визначити його 

тип, дібрати заголовок тощо), а потім скласти власні тексти поданих типів, 

беручи за основу просту, зрозумілу, буденну ситуацію (наприклад, державний 

стандарт з миття посуду, патент на шкарпетку, або медичну інструкцію до 

огірка). 

Як виявилося, майбутнім перекладачам технічної літератури виявилося 

занадто складно виконати таке завдання. Під час читання та аналізування 

текстів студенти демонстрували поверхнєвість і ненаполегдивість. Вони 

намагалися скоріше прочитати текст та перейти до іншого, таким чином, 

скоротивши час виконання завдання. Як наслідок, окремі студенти виявилися 

не в змозі не лише назвати типи тексти, які вони читали й аналізували, але й 

описати повідомлювану ситуацію, дібрати заголовок, сформулювати основну 

думку. Майбутні перекладачі технічної літератури були схильні 

перебільшувати легкість тексту, що мало вияв у заниженій часовій оцінці 



перекладу, відмові від довідкових джерел, прихильності до політехнічних 

словників порівняно до вузькоспеціальних.  

Із завданням створити власні тексти технічної літератури студенти 

впоралися більш успішно: змогли відтворити найбільш типові характерні 

особливості різних типів текстів, залучити до своїх текстів базові терміни зі 

зразків, змогли дотриматися необхідної структури. Крім того, вони 

продемонстрували неабияку здатність до творчості, кмітливість, здорове 

почуття гумору. Тим не менш, ми свідомі того, що вищі, порівняно до першої, 

аналітичної частини завдання можуть визначатися: а) наявністю конкретних 

прикладів; б) високою здатністю до копіювання й імітування; в) можливістю 

використати окремі частини текстів-зразків.  

З метою виявити рівень сформованості уміння майбутніх перекладачів 

технічної літератури перекладати відповідні тексти, ми запропонували 

студентам-учасникам експерименту перекласти проаналізовані раніше 10 

текстів технічної літератури. Аналіз отриманих перекладів показав, що рівень 

сформованості цього уміння є низьким або середнім. Окремі проаналізовані 

нами роботи не могли бути віднесені до високого рівня наявної сформованості 

умінні, але свідчили про значний перекладацький потенціал авторів: 

демонстрували здатність до вдалої перекладацької здогатки, прояви 

перекладацьку інтуїцію, здатність відмовитися від буквального, послівного 

перекладу, бажання віднайти якомога вдаліші перекладацькі рішення.  

Результати опитування майбутніх перекладачів технічної літератури на 

предмет уміння використовувати ІКТ у своїй професійній діяльності свідчать 

про високу готовність студентів застосовувати ІКТ у професійній діяльності, 

їхнє розуміння важливості таких технологій у сучасному суспільстві, 

усвідомлення окремих позитивних рис ІКТ (доступність, зрозумілість, 

швидкодія, здатність забезпечити спілкування людей на відстані, наявність 

майже невичерпних джерел інформації тощо). Тим не менш, додаткові інтерв’ю 

свідчать про те, що високий рівень готовності поєднується із відсутністю 



глибоких і ґрунтовних знань про весь наявний арсенал ІКТ і неспроможністю 

адекватно їх оцінити. 

Узагальнені результати визначення сформованості професійних 

компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури за діяльнісним 

критерієм наведено на рис. 3. 

 
Рис. 3  Рівень сформованості професійних компетенцій майбутніх 

перекладачів технічної літератури за діяльнісним критерієм 

Результати аналізу студентських відповідей на питання «Чи вважаєте Ви 

себе компетентним перекладачем технічної літератури? Чому?» та «Чого Вам 

не вистачає, щоб назвати себе компетентним перекладачем технічної 

літератури? Що для цього треба зробити?» дають нам змогу стверджувати про 

високу самокритичність опитаних, їхню готовність до професійного розвитку 

та саморозвитку. При цьому майбутні перекладачі технічної літератури не 

можуть виділити конкретні труднощі та віднайти адекватні шляхи їх 

подолання. Так, 57,83% опитаних студентів указали, що до рівня 

«компетентний перекладач технічної літератури» їм не вистачає лише досвіду, 

хоча виконані переклади демонструють значно глибші проблеми. Для того, щоб 

скласти орієнтовну програму розвитку та її дотримуватися опитаним студентам 

потрібен досвідчений помічник, який надавав би їм професійні консультації. Це 

свідчить про усвідомлення себе не «майбутніми перекладачами технічної 

літератури», тобто самостійними професіоналами, а «учнями», які потребують 



«учителя», і демонструє недостатній рівень сформованості уміння здійснювати 

суб’єктивний контроль власних професійних досягнень. 

Щоб дослідити, чи здатні майбутні перекладачі технічної літератури 

знаходити помилки й виправляти їх, ми запропонували студентам-учасникам 

пілотажного експерименту виконати завдання двох типів: проаналізувати й 

обговорити запропоновані викладачем реальні ситуації помилок перекладачів-

професіоналів; виправити помилки у реальних перекладах, при чому виконаних 

як самими опитуваними, так і іншими людьми. 

Підчас аналізу ситуацій студенти демонстрували здатність тверезо 

поглянути на перекладацьку проблему, виявити її причини, запропонувати 

конкретні шляхи розв’язання. Незважаючи на те, що запропоновані шляхи не 

завжди були адекватними, вони свідчили про те, що майбутні перекладачі ТЛ 

розуміють важливість їхнього виправлення й працюють над такими помилками. 

Тим не менш, підчас редагування перекладених текстів (особливо тих, які були 

виконані ними самими), студенти часто виявлялися неспроможними знайти 

виправити реальні лексичні, граматичні, стилістичні помилки. З нашої точки 

зору, це свідчить про те, що майбутнім перекладачам технічної літератури не 

вистачає досвіду та реальної практики коригувальної діяльності на рівні 

конкретних перекладацьких дій.  

Узагальнені результати визначення сформованості професійних 

компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури за рефлексивним 

критерієм наведено на рис. 4. 



 
Рис. 4  Рівень сформованості професійних компетенцій майбутніх 

перекладачів технічної літератури за рефлексивним критерієм 

Висновки і перспективи подальшого пошуку з означеної проблеми. 

Узагальнений аналіз результатів дослідження свідчить про недостатній рівень 

сформованості професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної 

літератури. Це має прояв у нестійкому характері професійної мотивації; 

поганому розумінні сутності професійної діяльності перекладача технічної 

літератури та неповному відтворенні змісту та структури його професійних 

компетенцій; недостатній сформованості професійних та рефлексивних умінь.  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробленні способів 

застосування ІКТ для формування професійних компетенцій перекладачів 

технічної літератури та експериментальному перевіренні їхньої ефективності. 
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