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Загальновідомо, що технологія підготовки перекладачів базується як на 

дидактичних (загальних для навчання в вузі), так і на методичних (специфічних 

для навчання професії перекладача) принципах [1]. Загально дидактичні 

принципи навчання у виші певним чином визначають технологію підготовки 

перекладачів професійно-орієнтованим текстам. Один з них це принцип 

свідомості та активності при навчанні, що передбачає створення умов, за 

якими студенти усвідомлено і активно засвоюють навчальний матеріал. Щодо 

навчанню перекладу, даний принцип має велике значення, оскільки студент 

усвідомлено  керує процесом засвоєння професійних знань, та набуває 

відповідних вмінь. Принцип якості засвоєння знань є результатом усвідомленої 

активної когнітивної діяльності студентів [2, с. 54]. Принцип послідовності 

зумовлює системність та логіку вивчення навчального матеріалу. Щодо 

навчання галузевому перекладу, даний принцип буде реалізовано наступним 

чином: навчання перекладу буде базуватись на ієрархії професійних завдань, 

які стоять перед перекладачем.  

В процесі навчання професійним задачам починається адаптація 

особистості студента до професії, формування професійної компетенції, яка 

реалізується на всіх етапах навчання перекладу. 

Технології, спрямовані на розвиток особистості перекладача-професіонала 

зумовлюють не тільки отримання знань, формування вмінь, але й 

самоорганізацію майбутнього спеціаліста. Звідси витікає наступний принцип 
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навчання – орієнтація на розвиток самостійної освіти майбутнього перекладача-

професіонала  . 

В процесі підготовки перекладача професійно орієнтованим текстам 

доцільно враховувати дидактичний принцип інформаційно-технічного 

забезпечення навчального процесу. Адже підготовка перекладача неможлива 

без використання інформаційних технологій, які орієнтовані на професійний 

переклад. На думку фахівців галузевого перекладу сучасні перекладачі повинні 

володіти навичками машинного перекладу (Традос і Дежавю), які є ефективним 

інструментом при вирішенні професійних перекладацьких задач. 

До загальних методичних принципів навчання професійно орієнтованим 

текстам відносяться: принцип комунікативної спрямованості, принцип 

навчання в контексті міжкультурної парадигми та принцип зіставного аналізу, 

які набувають певної специфіки при навчанні галузевого перекладу [3, с. 34]. В 

процесі підготовки перекладачів професійно орієнтованих текстів принцип 

комунікативної спрямованості передбачає формування здатності розуміти 

автентичні професійно орієнтовані тексти, і на основі розуміння змісту 

створювати текти перекладу для нового реципієнта в новій комунікативній 

ситуації. 

Особливого значення при підготовці перекладачів має принцип навчання в 

контексті міжкультурної парадигми. Цей принцип забезпечує міжкультурне 

спілкування перекладача в певній професійній галузі. 

Логічним продовженням даного принципу є принцип зіставного аналізу. 

Він спрямований на усвідомлення студентами значення мовних категорій в 

галузевих субмовах та шляхів їх передачи в письмовому перекладі. Специфіка 

даного принципу в діяльності галузевого перекладача зумовлено наступними 

чинниками: 

- порівняльний аналіз в діяльності перекладача спрямований не тільки на 

розуміння, інтерпретацію автентичного тексту, а й на створення стратегії 

перекладу тексту на рідну мову; 
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- зіставний аналіз професійно орієнтованих текстів здійснюється 

перекладачем з дискурсивних позицій, тобто охоплює максимально 

широкий спектр чинників, які впливають 

-  на створення висловлювання автором, на розуміння даного 

висловлювання перекладачем та на його переклад для нового реципієнта; 

- при зіставному аналізі автентичного тексту перекладач повинен 

виокремити як загальні для референта та реципієнта висловлювання, так і 

розбіжності, які потребують відповідних перетворень при перекладі 

висловлювання на рідну мову. 

Всі вищезгадані чинники формують у студентів: предметні знання в 

певній галузі науки і техніки, комунікативну компетенцію в рідній та іноземній 

мові, дискурсивну компетенцію галузевої субмови.  
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