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МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ НА ЗАНЯТТЯХ 

З АНТЛТЙСЬКОУ МОВИ У ВИЗ 

Особливістю сучасної освіти є тенденція до підвищення її профе

сіоналізації та інтелектуа.1ізаці1. Це обумовлено тmv1, що кожен ВНЗ на

магається максимально орієнтуватися на потреби ринку nраці , nосилення 
зв'язку навчання з практикою, конщ)етизацін1 нілей і змісту навчання, 

наближення його до nрактичних вимог. 

Дуже часто , запрошуючи кандидата на цікаву й високооnлачувану 

роботу , окр11\'І професійНИ\ навичок~ Rl/~ нпоrо Rимагаютn ВОЛОJ(іншr іно

земною мовою. За останні роки саме анrлійсnка \'ІОВа була вmнана мо
вою професійного спілкування в різних сферах діяльності. 

На практичних занятrях з ан:rлійсько1· мови слjд приділяти увагу 

всім ВИJЩМ мовленнєвої діяльності, але хоn;тося б зупинитися саме на 
методах навчання перекладу. 

При навчант-ті перекладу найбільm ефекти:внИІVrи методами іvюжна 
вважати таю: 

- репродуктивні (ділові рольові ігри); 

- поптукт~і (самостійна робота cтyлermR, робота з лонідковою лі-

тературою); 

- nерпептиnні (пілеоуроки, :~устрічі :~ носіsrми мови); 

- логічні (мовні вправи, case study - аналі1 коюq1етно1· ситуапі1} 

Пере1шад відрізюrється від і1Шl:их видів мовної діяльності не JШШе 
тим, що він nоєднує аудіювання й говоріmІЯ або читання й письмо, але й 

тим, що здійстоється в умовах двомовності. 
Репродуктивний метод характеризується тим, що студенти відтво

рюють отримані 1нання. Неоахідна мінн1стh засвоювання забезпечується 

шляхом численного повторення знань. Репродуrаивна діяльність сту ден
тів обов'язково повинна поєднуватися з творчою. 

J(ілова гра r формою відтворення преДl\1етного й соніального зміс
ту майбутньої професійної діяльності фахівця, модетовання тих систем 

відносин, ЯJ<і характер:rіl для цієї діяльності, модетовання професійних 

проблем, реалпних суnеречностей і уч)уднеm), які трапляються в типо

вих професі йн:их проблемних ситуаціях. 

Часто на практичних заняпях з іноземної мови використовується 

такий прийом сююстійної роботи студентів, як робота з текстом. Саме 

цей прийо~1 вельми доречний та ефективний і при навчанні переrшаду. 

Перцептивні методи с методами організаціі та здійснення чутrєво

го сприйняття навчального матеріалу. Відеоурок є саме таким методом. 
Слід зазначити, що відеофільми с:Іід підбирати на професійну тематику. 
Під час персrлялу відеофільмів здійстоється активний комплексний 
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тренінг на.м'яті, треніпr нере~оду з мови на мову, тренування те.!\mу, ро

бота над лексикою. 

Зустрічі з носішvrи мови, без сумніву, також є ефективним методом 
у nроцес1 навчапtlЯ перекладу. 

До логічних методів відносяться ~овн:і вправи, що забезпечують 
формування навичок перекладу. До цієї сукупності повшm:і входиrи 
оправи па подошшпя трудпощі.n перек.1аду, na nорівняння різних вapiarrriв 
перекладу й аналіз помилок, на перефраз~rвання й інтерпретацію оригіна
льного тексту й тексту перекладу, на переклад усної та письмової мови. 

Ще один J\Іетод, який слід віднести до rvупи .1оrічних, - це case 
study - аналіз конкретної ситуації. Метод case study доцільно поєднувати з 
реnродуктивним, тобто методом рольової гри, після завершення якої від

бувається обговорення роботи студетів, аналізуються по!'vrилки, роблять

ся відповідні висновки, або з перцептивним методом, коли nісля перегля

ду відеоматеріалу також в ідбувається обговорення й аналіз коm<ретної си
туації. Таким чином, студенти вчаться на своїх та чужих помилках. 

JЗикладання іноземної мови у вишій школі, особливо на старших 
курсах, nовинно бути орієнтовано на майбутшо професію студентів. 

Сnраведливість цього npинrumy не викликає сумнівів. А в процесі · на
вча1шя переr<.1аду в студентів формуються комунікативні вміtшя, які не
обхідні для їхньої подальшої кар 'єри. 

Coimлaua Nlfшгypa, А uдріі'і Л1аигура 

Полтава 

ОСОБЛИВОСТІ ПІТЕГР АЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ШШОМОВНОЇ 
КОМУНІКА ТИВНОЇ КОМПЕТЕІЩІЇ (НА ПРИКЛАДІ 
ВИКЛАДАННЯ ІІРОФЕСlЙНОЇ ШОЗЕМНОЇ МОВИ 
СТУДЕНТ А М ПІЖЕНЕРНИХ СШЦІАЛЬНОСТЕЙ) 

Основне завдання вищої освіти полятає у формуванні творчої осо
бистості фахівця, здатного до саl\юрозвитку, самоосвіти, інноваційної ді
яльності. Сучасне суспільство вимагає конкурентоспроможних фахівців, 
які пе просто nолодіють базовою іпоземною моІЗою (ІМ), а й здатні сnіл

куватися професійною ІМ за своєю спеціальні сnо. 
Очевидно, що розв 'язання будь-якої задачі в професійній сфері ви

магає залучення декількох ви~ів компетенції. А оскільки будь-яка профе

сійна дія.:тьність передбачає усне чи письмове спілкування, то можна ска
зати, що однією з основних компетеrщій, необхідних сучасному фахівцеві, 
є ко:мунікативна, причому як у рідній мові, так і як :мlШмум в одній іно
земній мові. Тому складно переоцінити роль дисципліІШ «Іноземна мова 

за професійним спря:муванНЯJ\ІD> у реалізації коJ\mетентнісного підходу. 
Таким чином, у rтропесі никлалання іно~емноі' моRи /(ЛЯ сrтеГ(іа.rтья::их пілей 
комунікативна компете1щія сгу дентів повинна розвиватися не відокрем

лено, а в тісному ·~в'я1ку 1 ба·ювими й професійними компетенціями. 
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