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МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ НАВЧАЛЬНОГО
ПЕРЕКЛАДУ НА ЗАНЯТТЯХ РЯІ

У БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ГРУПАХ
СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Куплевацька Л.О., канд. філол. наук, Петренко І.П. (Харків)
У статті розглядається можливість і доцільність застосування переклад-

них технологій навчання російської мови як іноземної в багатонаціональних
групах студентів-філологів як засіб формування лінгвістичної й перекладаць-
кої компетенції.
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вода на занятиях по РКИ в многонациональных группах студентов-филоло-
гов. В статье рассматривается возможность и целесообразность использо-
вания переводных технологий обучения русскому языку как иностранному
в многонациональных группах студентов-филологов как средство формиро-
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Серед сучасних технологій навчання російської мови як іноземної,
які потребують подальшого вивчення та розробки, чільне місце
належить  перекладним технологіям, що за ствердженням
А.М. Щукіна “… предусматривают овладение языком через перевод,
знакомство с системой языка” [14: 150]. Вчений підкреслює, що
перекладні технології використовуються на заняттях з перекладацько-

білінгвальна мотивація, суть та функції якої виходять за рамки даної
статті).
Серед перспектив розвитку білінгвальної методичної науки слід

відзначити розв’язання питання кадрового забезпечення (від того,
один чи двоє викладачів включені у процес, залежить побудова
заняття й організація самостійної та індивідуальної роботи студентів),
а також питання оцінювання та контролю знань, умінь і навичок
студентів, що навчаються на білінгвальній основі.
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Нагадаємо, що найбільш цінований викладачами-практиками
навчальний комплекс С. Хавроніної “Говорим по-русски” та “Русский
язык в упражнениях” [№10] у завершальній частині кожної лексичної
теми пропонує невеличкі завдання з перекладу, а саме: переклад
речень, діалогів та сюжетних мікротекстів на РМІ. Переклад на
такому рівні використовується для закріплення та контролю знань з
лексики та граматики РМІ. Про використання в підручниках
С. Хавроніної перекладних технологій ще говорити зарано, бо відсутні
цілісність  й системність  завдань на переклад,  але можна
стверджувати про наявність певного місця перекладу у традиційній
системі завдань з навчання РМІ. Хоча комплекси С. Хавроніної
двомовні та розраховані на англомовних, франкомовних та студентів
з рідною німецькою мовою, для дослідження вказаної теми такий
практичний досвід має важливе значення.
Практика навчання РМІ майбутніх викладачів мов та перекладачів

у багатонаціональних групах дозволяє говорити про можливість
використання перекладних технологій на базі розвитку й моделювання
традицій С. Хавроніної та їхню адаптацію до сучасних вимог й умов
навчального процесу у ВНЗ. У цьому полягає мета даної статті та її
наукова новизна, оскільки кількість досліджень, що визначають
методичні прийоми використання перекладних технологій у
багатонаціональній групі, досить обмежена.
Коротко розглянемо поняття, вживані у даному дослідженні.

Одним із ключових є термін переклад. Слідуючи класичному
тлумаченню Л.С .  Бархударова,  визначимо переклад як
“преобразование речевого произведения на исходном языке в
речевое произведение на языке перевода при сохранении плана
содержания и оформлении плана выражения в соответствии с
нормами языка перевода” [1: 27].
Використовуючи у статті термін навчальний переклад (НП),

будемо мати на увазі, що його специфічні риси такі ж самі, що й у
двомовній аудиторії [7: 159]. Зазначимо, НП від класичного перекладу
відрізняється метою застосування, а саме: НП – це засіб вивчання
РМІ, а не мета навчання.
Як свідчить О.Г. Квасова, поширення застосування у практиці

навчання мов комунікативного методу “майже повністю витіснило
академічний переклад” не тільки в Україні, а й у “більшості

граматичного методу і мають досліджуватись у сучасній методиці
навчання як мові, так і перекладу. Таке визначення місця перекладу
на заняттях з РМІ, що висловлене у матеріалах ХI конгресу МАВРМІ,
констатує актуальність теми даного дослідження.
Завдання, що окреслює А.М. Щукін, не нові у теорії та практиці

навчання РМІ. Про продуктивність використання “переводных
приемов усвоения” писали ще в своїх ранніх роботах В.Г. Костомаров
та О.Д. Митрофанова [6: 72].
Друге, що зумовлює актуальність теми статті, це необхідність

створення “принципово нових підручників”, у яких відображалася б
“координація двох навчальних циклів: практики іноземної мови
(у нашому випадку – це російська мова – Л.К., І.П.) та практики
перекладу”. На вказане ствердження не раз звертали увагу такі
провідні українські фахівці з підготовки перекладачів,  як
Л.М. Черноватий [12: 195] та ін.
Трансформація міжнародних відносин у сучасному суспільстві,

де панує глобалізація економічного простору, збільшує кількість мов-
контактерів, що стимулює розвиток практики та теорії перекладу,
робить їх “междисциплинарными отраслями науки” [11: 50; 3: 65].
З одного боку, поширення вивчення теорії та практики перекладу

як междисциплінарної науки, з іншого – традиційне використання
перекладу, що “довів свою ефективність як засіб засвоєння та
відпрацювання граматичного й лексичного матеріалу” [5: 274]
обумовили постановку завдання статті: розглянути можливість і
доцільність застосування перекладних технологій на заняттях з РМІ
у групах філологів, де з російською мовою як мовою перекладу
контактують не одна, а можливо декілька вихідних (рідних) мов для
студентів. Саме такі міжмовні контакти відбуваються у сучасному
навчальному процесі на кафедрі мовної підготовки іноземних
громадян Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна, де у групах майбутніх викладачів мов та перекладачів,
навчаються студенти з двох-трьох країн світу.
На жаль, останнім часом серед підручників і посібників з РМІ

знайти методичне забезпечення  використання перекладних
технологій як засобів навчання важко. Непопулярність таких
технологій зумовлена, перш за все, багатонаціональним складом груп
і відсутністю перекладних технологій, зорієнтованих на такі групи.
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мовних засобів між мовами-контактерами. Навчальні тексти при НЗП
мають бути методично змодельованими й мати у своєму складі як
мовні засоби, тільки що вивчені (закріплення), так і ті, які вивчалися
напередодні (контроль).
У багатонаціональних групах, де міжмовна трансформація РМІ

відбувається декількома мовами, можливе застосування лише НЗП
з російською вихідною мовою, а мов перекладу − декілька, як правило,
дві-три на групу, зрідка – чотири. Найскладнішим у НЗП є поновлення
мовленнєвого твору з ВМ на основі мовленнєвого твору з ПМ.
Якщо у НЗП зберігається інформація мовленнєвого твору з ВМ

на 70-80%, а вживання лексико-граматичних засобів не руйнує
розуміння його змісту, НЗП можна вважати здійсненним. Вживання
у такому перекладі лексико-граматичної синонімії не є помилкою, а
сприяє розширенню мовного запасу, дозволяє студентам усвідомити
варіативність перекладу на практиці.
На факультеті іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна накопичено

досвід роботи з НЗП у двомовних китайсько-перських групах,
тримовних китайсько-персько-турецьких, китайсько-в’єтнамсько-
фарсі та китайсько-арабсько-турецьких. Практика застосування НЗП
з метою формування, перш за все, лінгвістичної компетенції за
допомогою перекладних технологій спиралася на досвід
використання таких технологій Московським державним
університетом імені М.В. Ломоносова (у двомовних групах), що
детально представлений у статті доц. В.М. Нечаєвої та у створеній
нею програмі [8; 9].
Серед методичних здобутків НЗП, що відібрані часом (практика

майже десяти років), можна назвати принципи відбору й організації
навчального матеріалу, а саме його посильність та послідовність
[12: 193]. Під посильністю розуміємо використання матеріалів, що
не мають у собі інформативної новизни та лексико-граматичних
конструкцій, що не вивчалися на основних практичних заняттях з РМІ.
Під послідовністю організації навчального матеріалу НЗП розуміємо
традиційну для навчання РМІ модель від простого – до складного,
тобто від слова/словоформи – до словосполучення – простого речення
– складного речення – навчального, методично змодельованого
тексту. При відборі видів перекладу для НЗП доцільно вживати таку
послідовність: письмово (російська) – письмово (рідна) – письмовий

європейських країн”, що вимагає підтримки “академічного, тобто
навчального перекладу” як досить  ефективного засобу для
застосування у процесі навчання іноземних мов [5: 273].
Підтримуючи необхідність на окремих етапах навчання іноземних

мов НП (автор називає його “академічним” або “педагогічним”),
О.Г. Квасова говорить про ефективність цього засобу роботи зі
студентами й стверджує: “Маючи обмежені цілі, не будучи
орієнтованим на текстотворення, такий переклад має право на життя”
[5: 274].
Різні види НП, методично організовані як цілісна система,

становлять  навчальні перекладні технології (НПТ), тобто
комплексне методичне застосування різноманітних видів
перекладу для оволодіння мовою з  навчальною або умовно
комунікативною метою. Використання НПТ має на меті:

− підвищення ефективності навчання мови перекладу, а не навчання
власне перекладу у його класичному розумінні як міжкультурної
комунікації;

− формування навичок та вмінь із співставлення між мовами-
контактерами у лексиці, граматиці та стилістиці, використовуючи
формально-граматичні та умовно комунікативні завдання та
лінгвістичної компетенції;

− закладання первинних основ перекладацької компетенції,
оскільки НПТ передбачають оволодіння найпростішими видами
перекладу.
Таке поєднання навчальних завдань з формування лінгвістичної

та перекладацької компетенцій, безумовно, сприятиме більш
ефективному становленню багатоскладової професійної компетенції
студентів-філологів.
Основний перекладний засіб НТП, що може бути застосований у

багатонаціональній аудиторії, це – навчальний зворотній переклад
(НЗП), під яким розуміємо міжмовну трансформацію мовленнєвого
твору вихідної мови (ВМ) (російської) на мову перекладу (ПМ) (рідну)
з подальшим, інколи відкладеним, поновленням твору з вихідної мови
(російської) на основі перекладу з рідної мови. НЗП передбачає
заданість лексико-граматичних моделей як в окремих словоформах
та словосполученнях, так і в реченнях та навчальних текстах, що
стають об’єктом формування навичок, вмінь вживання і переносу
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– поступовим формуванням здатності студентів прогнозувати
можливі помилки й застосовувати запобіжні заходи щодо проявів
лексичної й граматичної інтерференції;

– формуванням зацікавленості й поваги до мов і культур, що
співіснують у багатонаціональних групах як мови-контактери з РМІ;

– формуванням лінгвістичної компетенції, у тому числі й
білінгвальної [5: 274];

– усвідомленим формуванням професійної компетенції студентів-
філологів.
Таким чином, НПТ разом із застосуванням інших технологій

навчання РМІ дозволять забезпечити сучасну ефективну підготовку
фахівців високого рівня, яких потребує світова спільнота.
Дана стаття не вичерпує вивчення функціонування НПТ як засобів

навчання РМІ. Практика застосування таких технологій нараховує
більше питань, ніж відповідей. Подальші наукові розвідки цього
складного процесу можуть стати продовженням цікавого й корисного
дослідження.
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учебнике по изучению русского языка иностранцами / А. Людсканов //

(російська); усно (російська) – письмово (рідна) – письмовий
(російська); усно (російська) – письмово (рідна) – усний (російська).
По відношенню до вибору видів методичної роботи з навчальними

текстами можна назвати вибірковий НЗП із різними лексико-
граматичними завданнями, наприклад: найдіть та перекладіть на рідну
мову топоніми, антропоніми, числівники, назви підприємств,
навчальних закладів, абревіатури, окремі члени речення тощо; найдіть
та перекладіть задану інформацію. Такі ж самі завдання можуть
виконуватись й у вибірковому диктанті. Ефективними засобами
використання НЗП є і переклад-переказ та реферативний переказ.
Практичний досвід використання НЗП, як засобу формування

лінгвістичної та перекладацької компетенції, свідчить про доцільність
його вжитку на середньому етапі вивчення мови (II-III курси при
п’ятирічному навчанні), за умови сформованості первісної
лінгвістичної компетенції, котра спирається на уяву студентів про види
перекладу після проходження курсу “Вступ до перекладознавства”.
НЗП, як форму контролю рівня сформованості лінгвістичної
компетенції, можна застосовувати й на середньому та завершальному
етапі навчання РМІ. Проте можливі й інші варіанти застосування
перекладних технологій у навчальному процесі. Слушним вбачається
зауваження Шатилова С.Ф.: “Продолжительность “переводной”
стадии в усвоении иностранного языка во многом зависит от методов
обучения, характера и целей использования родного языка в процессе
обучения” [13: 61]. Найважче, як свідчить практика, навчити
студентів розуміти, що “переводить – это не значит приводить к
каждому слову оригинала соответствующий эквивалент на другом
языке, взятый из словаря. Необходимо прежде всего понять и
вникнуть в смысл всей переводимой фразы, а затем воссоздать этот
смысл на языке перевода (в нашому випадку – це російська мова –
Л.К., І.П.) в соответствии с нормами этого языка” [4: 74].
Різновиди НЗП, системно організовані й послідовно спрямовані

на опанування лінгвістичних норм російської мови як мови перекладу,
становлять сучасні НПТ навчання РМІ у багатонаціональній
аудиторії. Доцільність їх використання на заняттях з РМІ зумовлена
багатьма позитивними моментами:

– формуванням у студентів-філологів механізмів самоконтролю
й самокорекції як в усному, так і в письмовому мовленні;
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жика на коммуникативную компетенцию студентов – будущих специалис-
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Людське суспільство ніколи не було байдуже до мови – цього
найважливішого засобу спілкування, знаряддя розвитку духовної
культури людей. У період розбудови нової Української держави, коли
розвиваються національні форми української культури, ширшими
стають і суспільні функції мови.
Метою статті є розгляд питання суржику в українській мові, що,

на нашу думку, дозволить з’ясувати причини цього негативного явища
та запропонувати рекомендації щодо розв’язання зазначеної
проблеми.
Мова як засіб комунікації освіти, науки, як засіб передачі художньо-

естетичної інформації, повинна відповідати потребам суспільства,
потребам сьогодення. Не випадково такими актуальними в нашому
житті є питання мовної культури. Глибоке знання української мови,
відповідний рівень культури усного і писемного мовлення є
необхідною, обов’язковою ознакою й показником високого інтелекту
освіченої людини, громадянина нашої країни.
Український мовознавець Іван Огієнко писав: “Мова – душа

кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб” [4: 196].
Людина протягом всього життя прагне оволодіти цим скарбом.
Потреба досконало оволодіти мовою ні в кого не викликає сумніву.
Знайти найефективніші  шляхи  й методи  вивчення мови ,
домовитися, щоб процес засвоєння знань був необтяжливим і
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УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СУРЖИК
У ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ

Купрата Н.Я., канд. філол. наук, Ковальчук Г.В. (Одеса)
У статті розкрито питання про негативний вплив суржику на комуніка-

тивну компетенцію студентів майбутніх фахівців-економістів. Наведено при-
клади вживання російсько-українського суржику в професійній сфері.

Ключові слова: мова, суржик, мовна культура, професійне мовлення.
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