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ВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

 

У статті проаналізовано можливості впровадження міждисциплінарної інтеграції як важливої педагогі-

чної умови формування мовної особистості майбутніх перекладачів. Акцентовано увагу, що формування мов-

ної особистості майбутніх перекладачів є послідовним процесом зміни особистості в процесі опанування ком-

плексу дисциплін, спрямованим на розвиток здатностей пізнавати, описувати, оцінювати, перетворювати на-

вколишню дійсність, ефективно спілкуватися засобами іноземної мови в іншомовній дискурсній діяльності.  
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Постановка проблеми. Перед системою вищої 

професійної освіти стоїть надзвичайно важливе за-

вдання – сформувати мовну особистість перекладача, 

який відрізнявся б глибокими знаннями, уміннями за-

стосовувати їх на практиці, мав ґрунтовну соціокуль-

турну підготовку. Науковці й педагоги-практики шу-

кають, експериментально перевіряючи їх, ефективні 

чинники формування майбутніх фахівців. 

Аналіз наукових досліджень. Останнім часом 

проблема ефективної підготовки майбутніх перекла-

дачів перебуває в полі зору філософів (К Мальцева, 

М. Рябова та ін.), мовознавців (І. Абдулмянова, 

Н. Валєєва, В. Сдобников, О. Петрова та ін.), психо-

логів (Р. Гладушина, В. Гусєв, І. Зимня, Т. Пастрик та 

ін.), педагогів (Н. Гавриленко, Н. Гальскова, 

О. Заболотська, В. Пасинок, І. Плужник, Г. Саприкіна, 

Н. Федічева та ін.). Особливий інтерес викликають 

праці, у яких відображено результати дослідження 

способів формування професійної компетентності 

майбутніх лінгвістів і перекладачів, зокрема студії 

І. Бахова, Д. Іщенко, В. Калініна, Т. Колодько, 

О. Павлик, Т. Пастрик, З. Підручної, К. Скиби, 

Н. Соболь, Ж. Таланової, Л. Тархової, О. Шупти, 

А. Янковця. Окремі аспекти соціокультурної підгото-

вки в процесі навчання іноземної мови відображено в 

наукових студіях Ю. Пассова, С. Тер-Мінасової, 

R. Lado, H. Brown, P. Erman, J. Harmer, A. D. Hirsh, 

J. L. Moreno, M. Wallace, A. R. Wright. Цінними є пра-

ці, що висвітлюють проблеми формування мовної 

особистості (А. Богуш, Ж. Горіна, Т. Груба, 

Л. Паламар, М. Пентилюк, О. Семеног та ін.), своєрі-

дність формування мовної особистості перекладачів 

(О. Бушев, А. Плєхов, Л. Тарнаєва, І. Халєєва, 

О. Шевченко та ін.) 

Однак, попри зростання кількості публікацій, пе-

дагогічні умови формування мовної особистості сту-

дентів-майбутніх перекладачів ще не були предметом 

спеціального розгляду. 

Метою статті є обґрунтування ефективності 

впровадження міждисциплінарної інтеграції в процесс 

професійної підготовки майбутніх перекладачів як 

педагогічної умови. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз стану про-

блеми професійної підготовки майбутніх переклада-

чів, уточнення сутності, змісту і структури цього по-

няття висуває низку питань стосовно організації осві-

тньо-виховного процесу, спрямованого на формуван-

ня мовної особистості майбутніх перекладачів; умов, 

які можна вважати необхідними й достатніми для її 

формування.  

Перш, ніж визначати комплекс педагогічних 

умов, що сприяють формуванню мовної особистості 

майбутніх перекладачів, конкретизуємо, як у педаго-

гічній науці трактують поняття «формування» та «ро-

звиток», «умова», «педагогічна умова».  

Поняття «формування» тісно пов’язане з понят-

тям «розвиток». Вони взаємопов’язані, але, як зазна-

чає В. Бєліков, не є тотожними [1]. Розвиток – це 

спрямована закономірна зміна матерії та свідомості, 

їхня універсальна властивість; у результаті розвитку 

виникає нова якість, стан об’єкту – його складу та 

структури. Розвиток у філософії визначається як про-

цес взаємопов’язаних кількісних та якісних перетво-

рень особин від моменту їх зародження до кінця жит-

тя. Формування являє собою процес надання певної 

форми [1].  

Як свідчить аналіз лексикографічних, психолого-

педагогічних джерел, у педагогіці поняття «форму-

вання» сполучають із такими дефініціями, як харак-

тер, уміння, навички тощо; лексему «розвиток» поєд-

нують із таким поняттям, як здатності особистості [3]. 

Водночас у процесах розвитку автономних систем на-

явні елементи формування деяких їх складників, а в 

процесах формування – моменти розвитку його окре-

мих компонентів [2].  

Закономірності розвитку в процесі навчання, ви-

значені вітчизняними і зарубіжними психологами та 

педагогами, дозволяють стверджувати, що формуван-

ня мовної особистості майбутніх перекладачів здійс-

нюється ефективніше, якщо знання виступають засо-

бом розвитку, а не головною метою діяльності [4]. 

Таким чином, під формуванням мовної особистості 

майбутніх перекладачів будемо розуміти послідовний 

процес зміни особистості в процесі опанування ком-

плексу дисциплін, спрямований на розвиток здатнос-

тей пізнавати, описувати, оцінювати, перетворювати 

навколишню дійсність, ефективно спілкуватися засо-

бами іноземної мови в іншомовній дискурсній діяль-
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ності.  

На нашу думку, формування не є однобічним 

процесом впливу на суб’єкт навчання, а передбачає 

обов’язковий зворотній зв'язок, що виявляється в пра-

гненні студентів до самопізнання, самореалізації й 

самовдосконалення. Формуванням уважається не 

будь-який процес розвитку, а тільки спрямований на 

досягнення цілісності особистості. Таким чином, під 

формуванням ми будемо розуміти створення в навча-

льній діяльності педагогічних умов, які сприяють 

процесу самоактуалізації особистісного потенціалу 

майбутніх перекладачів з метою набуття професійних 

умінь і навичок.  

Отже, нашу увагу привертають педагогічні умо-

ви, у яких мовна особистість перебуває, розвиваючися 

й удосконалюючися.  

У науково-педагогічній літературі дослідники 

(В. Андреєв, В. Беліков, Н. Яковлєва та ін.) визнача-

ють педагогічні умови як сукупність заходів навчаль-

но-виховного процесу, що забезпечує перехід на 

більш високий рівень розвитку, що визначається на-

вчально-виховним завданням [1]. Сукупність навча-

льно-виховних заходів містить мотиваційну зумовле-

ність, цілеспрямований відбір змісту, а відтак органі-

заційних форм, методів, прийомів навчання й вихо-

вання студентів.  

У працях останніх років поняття «педагогічні 

умови» розглядають у різних аспектах: як сукупність 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, які позитивно 

впливають на ефективність і результативність навча-

льно-виховного процесу [6]; як якісну характеристику 

основних факторів, процесів і явищ освітнього сере-

довища, яким притаманні такі характеристики: ство-

рюються цілеспрямовано й реалізуються в освітньому 

середовищі; забезпечують вирішення поставленого 

педагогічного завдання; сприяють планомірності нау-

кового пошуку та надають можливість перевірки його 

результатів; позитивно впливають на ефективність і 

результативність навчально-виховного процесу [8, 

68]; як взаємопов’язану сукупність об’єктивних мож-

ливостей, змісту, форм, методів, засобів та матеріаль-

но-просторового середовища, спрямовану на вирі-

шення поставлених у дослідженні завдань. Педагогіч-

ні умови свідомо створюють в освітньому просторі, 

оскільки їх реалізація забезпечує найбільш ефектив-

ний перебіг цих процесів [1]. На думку Є. Хрикова, 

педагогічні умови - це обставини, які зумовлюють пе-

вний напрям розвитку педагогічного процесу [7, 12].  

Під педагогічними умовами формування мовної 

особистості майбутніх перекладачів розуміємо сукуп-

ність дій, спрямованих на поетапне моделювання й 

ефективне функціонування процесу формування й ро-

звитку складників мовної особистості майбутніх пе-

рекладачів.  

Під час визначення педагогічних умов ми керу-

валися положенням, висловленим Є.Хриковим: «до-

цільною є дослідницька технологія, яка передбачає 

застосування методів морфологічного аналізу та екс-

пертного оцінювання. Морфологічний аналіз перед-

бачає складання повного переліку можливих педаго-

гічних умов, необхідних для розв’язання певного пе-

дагогічного завдання. Наступним кроком є опитуван-

ня експертів для з’ясування найважливіших для 

розв’язання тієї чи іншої проблеми педагогічних 

умов» [7, 14].  

На основі опрацювання літератури, опитування 

експертів (25 викладачів іноземних мов, перекладачів) 

дійшли висновку, що важливою педагогічною умовою 

формування мовної особистості майбутніх переклада-

чів є забезпечення міждисциплінарної інтеграції, що 

сприяє ефективному засвоєнню комплексу знань з рі-

зних дисциплін як інтегрованої цілісності, а не набору 

окремих складників. До того ж реалізація міждисцип-

лінарної інтеграції допомагає одночасно з засвоєнням 

знань, формуванням умінь і навичок студентів набу-

вати цінностей, досвіду.  

Саме поняття «мовна особистість» належить до 

міждисциплінарних, оскільки перебуває в полі зору 

багатьох наук: лінгвістики, етно-, соціо-, психолінгві-

стики, психології, дидактики, філософії, лінгводидак-

тики тощо. Мовна особистість – це наскрізна ідея, що, 

як показує досвід її аналізу та опису, пронизує всі ас-

пекти вивчення мови й водночас руйнує межі між ди-

сциплінами, які вивчають людину, оскільки неможли-

во вивчати людину поза її мовою. [3, 3]. У вітчизняній 

педагогіці філософською передумовою міждисциплі-

нарної інтеграції є положення про необхідність розк-

риття головних взаємозв'язків суспільства, природи, 

мислення. На думку Н. Рєзник, характерною особли-

вістю сучасного наукового пізнання є об’єктивне по-

силення в ньому процесів інтеграції й диференціації, 

осмислення яких спирається на розв’язання проблеми 

узагальнення й систематизації всієї сукупності знань, 

що перебувають у постійному розвитку. Результатом 

цих процесів є формування наукової картини світу [3, 

5]. 

Упровадження міждисциплінарної інтеграції зу-

мовлене необхідністю врахування соціальних чинни-

ків, оскільки нині розвиток вищої освіти перебуває в 

умовах бурхливого зростання наукової інформації, 

зростаючого накопичення емпіричного й теоретично-

го матеріалу на тлі кризи в системі освіти. Загострю-

ються протиріччя між обсягом знань, які студентові 

необхідно опанувати за час навчання в університеті, й 

хронологічно обмеженими можливостями навчально-

го процесу.  

Неважко помітити, що ситуації в іншомовному 

реальному режимі вимагають від студентів не лише 

знання конкретних правил поведінки, готового алго-

ритму дій і простого відтворення такої поведінки із 

представниками іншої мови та культури, а й здатності 

правильно дати оцінку ситуації, спроектувати свої дії 

та поведінку стосовно певної ситуації, для подальшо-

го взаємопорозуміння зі співрозмовником, при цьому 

використовуючи соціокультурний особистісний дос-

від. Так, майбутні перекладачі повинні бути готовими 
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до міжкультурного спілкування із представниками 

інших країн, до вибору відповідного стилю соціоку-

льтурної поведінки та бути здатним до підтримання 

діалогу, при цьому вміти використовувати та знахо-

дити нестандартні рішення в незнайомих соціокуль-

турних ситуаціях. 

Процес упровадження міждисциплінарної інтег-

рації заснований на загальнодидактичних та специфі-

чних принципах. Провідні принципи схарактеризуємо 

детальніше.  

Джерелом розвитку інтересу до вивчення турець-

кої мови можуть стати міжпредметна інтеграція в на-

вчанні, особливо зв'язки турецької мови з літературою 

Туреччини, історією, географією, образотворчим мис-

тецтвом, музикою тощо. Принцип реалізації міжпре-

дметних зв'язків спонукає викладачів і студентів до 

творчої діяльності. Так, ознайомлення з цікавими гео-

графічними об’єктами Туреччини потребує знань гео-

графії, історії. Наприклад, Памуккале́, Демре, Конья, 

Мірра, Кекова. Це вимагає від педагога ґрунтовної 

лінгвістичної й позалінгвальної підготовки (читання 

літератури з проблеми, відвідування музеїв, театрів, 

виставок, робота в мережі Інтернет тощо).  

Особливо відзначаємо дотримання соціокультур-

ному принципу, що тісно пов'язаний з попереднім і за-

безпечує формування в студентів соціокультурної 

компетентності – сукупності знань про матеріальну й 

духовну культуру турецького народу, про соціокуль-

турні стереотипи мовленнєвого спілкування.  

Реалізація цього принципу може відбуватися 

шляхом дозованого включення до занять додаткових 

фонових знань та мовних засобів, які мають їм відпо-

відати та які за змістом і ступенем складності узго-

джуються з інформацією підручників та враховують 

рівень володіння мовою студентів. 

У процесі формування усних мовленнєвих нави-

чок та вмінь майбутніх перекладачів систематизують-

ся засвоєні лексичні одиниці. Систематизацію доціль-

но проводити під час оволодіння кожною новою те-

мою. Така систематизація лексичних одиниць зумов-

лена психологічними віковими особливостями розвитку 

студентів. Для них характерна деталізація й узагальнення 

матеріалу, який вони засвоюють, класифікація явищ та 

відтворення інформації в критично осмисленому перет-

вореному вигляді. 

Інформація, не підкріплена позитивними емоціями, 

швидко забувається, тому до основних принципів упро-

вадження визначеної педагогічної умови належить прин-

цип емоційності, що передбачає створення позитивного 

емоційного тла, впливу на емоційну сферу студентів, на-

самперед засобами мистецтва. Такими заходами є конце-

рти турецької музики, перегляд турецьких телепередач. 

Цікавим для студентів виявився захід «Майстерня ебру».  

Ебру - різновид живопису, характерний для країн 

Сходу, продуктом якого є малюнок, створений на воді 

(або спеціальному розчині), і згодом обережно перенесе-

ний на папір чи іншу поверхню. Впродовж століть цей 

метод використовувався як основа для створення каліг-

рафії, оздоблення приміщень, прикрашення обкладинок 

книжок тощо.  

Спочатку студентів познайомили з історією цього 

мистецтва. Вони дізналися, що в Туреччині мистецтво, 

відоме як ebru, є досить популярним і в наші дні, пока-

зали технологію створення ебру, після чого до цього 

процесу могли долучитися всі бажаючі. 

Важливою для знайомства з турецькою культурою є 

інформація про антропоніми. Аксіоматичним є тверд-

ження, що ономастичний корпус концептуалізує образи, 

що асоціюються з культурно-національними еталонами, 

стереотипами. Саме ономастикон відображає характер-

ний для певної лінгвокультурної спільноти менталітет, 

спосіб мислення, загальнонаціональні уявлення про 

світобудову, просторові стереотипи, особливості 

мотивації виборуімені й естетичних пріоритетів. Розроб-

лення отримала теорія мотивації імені в турецькій мові, 

оскільки значна кількість власних назв означають чи вка-

зують на певні явища, образи, події. Наприклад, чоловічі 

іменa Uğur – щастя, Ege – піклувальник, Barış – мир, Ha-

kan – голова держави, Şenol – будь радісним. Жіночі іме-

на: Bahar – весна, Akgül – біла троянда, Can – душа, Duy-

gu – відчуття, Sevgi – любов. Як бачимо, турецькі антро-

поніми мають позитивну конотацію. 

Принцип комунікативної спрямованості зумовлює 

залучення студентів до комунікативної діяльності під час 

проведення різних заходів. Цікавим є перегляд турецьких 

фільмів з їх подальшим обговоренням. Особливий інтерес 

у студентів першого курсу викликали фільми «Мій батько 

й мій син», «Гра правосуддя» та інші.  

Принцип креативності передбачає залучення студе-

нтів до творчої діяльності, що забезпечує підвищення рів-

ня їхньої мовленнєвої, соціокультурної компетентностей. 

Реалізація принципу наочності має своєрідні ознаки: 

наочність виступає важливім засобом створення зацікав-

леності – важливої складової позанавчальної роботи. За-

собами реалізації цього принципу є фільми, слайди, теле-

передачі, презентації, фотографії, малюнки, репродукції 

тощо. 

Висновки. Сучасне суспільство потребує фахівців з 

міжнародного та міжкультурного спілкування, компетен-

тність яких виходить за межі простого знання мови. Про-

фесія перекладача вимагає комплексу знань (лінгвістич-

них, екстралінгвістичних, загальнокультурних з галузі 

країнознавства, історії і літератури, а також знань, необ-

хідних для перекладу в спеціальних галузях - економіці, 

юриспруденції, політиці, освіті, медицині тощо). Це зумо-

влює впровадження в навчально-виховний процес прові-

дної педагогічної умови формування мовної особисто-

сті майбутніх перекладачів – забезпечення міждисци-

плінарної інтеграції, виокремити яку дали змогу ана-

ліз наукових студій з проблеми та метод експертних 

оцінок. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо 

у виокремленні ефективних методів, прийомів і засо-

бів реалізації міждисциплінарної інтеграції.  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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И. А. Горошкин 

МЕЖДИСЦИПЛІИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРО-

ВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

В статье проанализированы возможности внедрения междисциплинарной интеграции как важного педа-

гогического условия формирования языковой личности будущих переводчиков. Акцентировано внимание, что 

формирование языковой личности будущих переводчиков является последовательным процессом изменения ли-

чности в процессе овладения комплекса дисциплин, направленным на развитие способностей познавать, опи-

сывать, оценивать, преобразовывать окружающую действительность, эффективно общаться средствами 

иностранного языка в иноязычной дискурсная деятельности. 

Ключевые слова: педагогические условия, междисциплинарная интеграция, языковая личность будущих 

переводчиков. 

 

I. O. Horoshkin 

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS A PEDAGOGICAL CONDITION OF FORMING LIN-

GUISTIC IDENTITY OF FUTURE TRANSLATORS 

The article deals with an issue of interdisciplinary integration as a pedagogical condition of forming linguistic 

identity of future translators. The aim of the article is to reason the efficiency of implementing interdisciplinary integra-

tion into the process of training future translators/interpreters as a pedagogical condition. Pedagogical conditions of 

forming a linguistic identity of future translators/interpreters are considered as an amount of actions aimed at phased 

modeling and efficient functioning of the process of forming and developing components of linguistic identity of future 
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interpreters. Modern society requires specialists in the area of international and intercultural communication, whose 

competence is beyond the scope of simple knowledge of a language. A profession of a translator/interpreter requires a 

set of knowledge (linguistic, extra linguistic, common cultural from the area of country study, history and literature, and 

also knowledge necessary for translating in special fields: economics, jurisprudence, politics, education, medicine etc). 

On the basis of the studied literature, survey of experts (25 foreign language teachers, translators) we concluded that 

providing interdisciplinary integration is an important pedagogical condition of forming linguistic identity of future 

translators/interpreters; it promotes efficient mastering a complex of knowledge in different fields as an integrity, but 

not as a set of separate elements. Besides, realization of interdisciplinary integration helps to assimilate knowledge, to 

form skills and abilities of students to gain values, experience simultaneously.  

The formation of linguistic identity of future translators/interpreters can be understood as a consistent operation of 

changing personality in the process of mastering a complex of disciplines, aimed at the development of abilities to 

cognize, describe, evaluate, change the environment, effectively communicate by means of the foreign language in a 

foreign language discourse activity.   

Keywords: pedagogical terms, interdisciplinary integration, linguistic identity of future translators. 
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