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verbal elements, which are indicated by the description of the behaviour, in particular the 

gestures and facial expressions accompanying the statements.  

The communicative attitude should be conscious, natural and truthful32. Such a 

dimension allows for symbiotic merging of the communicative attitude with the social 

attitude of the message sender, assuming that they are true and harmonized due to 

compliance. This, on the other hand, allows for the maintenance of ethics in 

communication, both in the mother tongue and in the second language33. The issues 

discussed are extensive and multifaceted, and therefore require separate discussion. 

 

УДК 378.147.091.33-021.464:81'25 

Волкова Г.К. 

Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ  СКЛАДОВОЇ САМОСТІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ  У НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ 
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формування перекладацької компетентності, тобто формування перекладацьких 

знань, навичок і вмінь, а також удосконалення механізмів (як рецептивного, так і 

продуктивного плану), що забезпечують цей вид діяльності. Формування 

перекладацької компетентності здійснюється поетапно. 
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The article is devoted to the coverage of the scientific search for approaches to 

teaching a foreign medical language, associated with the development of an independent 

                                                           
32 These conditions (all or isolated) are important in every act of communication. One should pay attention to the 

role of the above-mentioned factors, especially in the process of learning a language as a foreign language, because, 

as L. Morska and others claim, participation in the culture of a language determines linguistic competences, 

compare: L. Baranovska, L. Morska, I. Simkova, A. Zasluzhena, Enhancing Critical Thinking Skills of Future 

Language Scholars in Pedagogical Courses, Advanced Education, Issue 14, 2020. A conscious, natural and truthful 

communicative attitude will allow you to eliminate them more effectively, at the same time making the language 

transfer ultimately appropriate.   
33 Mastering a second language as a foreign language is a complex issue, but in the context of the communicative 

attitude, it should be emphasized that if it is, as indicated above: conscious, natural, truthful, then the process may 

run more efficiently. According to J. Raclavskб and J. Muryc, in frequent situations, when the application of 

language models known to the sender is not possible in the second-acquired language, errors are made when 

switching codes, compare: J. Raclavskб, J. Muryc, Z badaс nad polszczyzn№ studentуw Uniwersytetu Ostrawskiego 

w Republice Czeskiej, w: Jкzyk polski – miкdzy tradycj№ a wspуіczesnoњci№. Ksiкga jubileuszowa z okazji stulecia 

Towarzystwa Miіoњnikуw Jкzyka Polskiego, ed. E. Horyс, E. Mіynarczyk, P. Їmigrodzki, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakуw 2021, p. 675. 
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component of learning. Internet technologies, along with information technology 

software, play an important role in the professional activity of a medical specialist, who 

expands the theoretical and methodological basis of his professional activity. 

Familiarization of students with the possibilities of using Internet technologies at 

different stages of translation makes the teacher   organize students’ independent 

activities. The formation of foreign language linguo-computer competence in students 

involves the presence of appropriate competence of foreign language teachers, which is 

introduced primarily in the organization of independent work of students in the computer 

educational environment. Teaching translation as a type of speech activity involves the 

creation of translation competence, the development of translation knowledge, skills and 

abilities, as well as improving the mechanisms (both receptive and productive ) that 

provide this type of activity. The formation of translation competence is carried out in 

stages. 

Key words: foreign language linguo-computer competences, independent work, 

interlingual communication, translation skills, information resources, post-editing of 

machine translation. 

Статья посвящена освещению научного поиска подходов к обучению 

иностранному языку медицинской направленности, связанного с развитием 

самостоятельной составляющей обучения. Интернет-технологии наряду с 

программными средствами информационных технологий играют важную роль в 

профессиональной деятельности специалиста-медика, которые  расширяют  их 

теоретическую и методико практическую основу  профессиональной 

деятельности. Знакомство студентов с возможностями использования 

интернет-технологий на различных этапах перевода способствуют 

профессиональной ориентации учебного процесса и организации самостоятельной 

деятельности студентов, учитывая особенности информатизации общества. 

Формирование иноязычной лингвокомпьютерной компетенции у студентов 

предполагает наличие соответствующей компетентности преподавателей 

иностранного языка, которая должна проявляться, прежде всего, в организации 

самостоятельной работы студентов в компьютерном образовательной среде. 

Обучение переводу как виду речевой деятельности предполагает создание базы 

переводческой компетентности, то есть формирование переводческих знаний, 

навыков и умений, а также совершенствование продуктивных и рецептивных 

механизмов, обеспечивающих этот вид деятельности. Формирование 

переводческой компетентности осуществляется поэтапно. 
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Всі науковці визнають, що сьогодні  зростає  потреба у фахівцях, які мають 

фундаментальні знання в області апаратного та програмного забезпечення, які 

вміють самостійно працювати з інформаційними ресурсами, моделювати ситуації 

професійної діяльності, вибирати з усього різноманіття інформаційні технології, 

необхідні для вирішення конкретного професійного завдання.  Стан методики 

навчання перекладу в сфері професійної комунікації на сьогоднішній день дає 

простір для досліджень в нашій країні та інших державах (Д.А.Алферова, 

В.В.Алімов, Л.К.Латишев,  Л.М Черноватий.  та ін.) 
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Разом з тим цілий ряд проблем, пов’язаних із розумінням місця та змісту 

самостійної професійної перекладацької обізнаності і майстерності студентів  в 

структурі формування і розвитку іншомовної компетенції професійно 

орієнтованого  спілкування майбутніх фахівців, шукають свого науково 

методичного та  практичного  вирішення. 

Мета статті – визначити напрямок формування   іншомовної 

лінгвокомпьютерної компетенції на заняттях з іноземної мови і розвитку вмінь 

студентів медичної вищої школи користуватись сучасними перекладацькими 

технологіями  у реальному  опосередкованому іномовному спілкуванні. 

Навчання перекладу як виду мовленнєвої діяльності передбачає формування 

перекладацької компетентності, тобто формування перекладацьких знань, навичок 

і вмінь, а також удосконалення механізмів (як рецептивного, так і продуктивного 

плану), що забезпечують цей вид діяльності. Формування перекладацької 

компетентності здійснюється поетапно. На кожному з етапів формуються 

відповідні компоненти перекладацької компетентності. Доцільно передбачити три 

етапи формування перекладацької компетентності, а саме: 1) підготовчий етап (або 

доперекладацький), 2) етап формування і вдосконалення перекладацьких навичок і 

3) етап формування і розвитку перекладацьких умінь.  

Перший етап – підготовчий – має на меті отримання певних уявлень про 

професію перекладача і перекладацьку діяльність, а також отримання певних 

перекладацьких знань про поняття міжмовної комунікації, про різні види 

перекладу і умови їх здійснення, про різні види трансформації тексту – описовий 

переклад, генералізацію, антонімічний переклад, компенсацію, компресію, 

експансію, цілісне переосмислення. 

     Саме на цьому етапі відбувається формування уявлень про необхідність 

інформаційної підготовки до перекладу, про інформаційні ресурси сучасного 

перекладача, про технологію підготовки і виконання повного чи вибіркового 

перекладу, про недоліки комп’ютерного перекладу і причини пріоритету діяльності 

людини у сфері двомовної комунікації, а також формування навичок використання 

основних перекладацьких трансформацій і прийомів на рівні слова, 

словосполучення і речення та формування вміння працювати з різними видами 

довідкової літератури та ресурсами Інтернету. 

Під час другого етапу – етапу формування і вдосконалення перекладацьких 

навичок – відбувається подальше засвоєння перекладацьких трансформацій і 

прийомів через аналіз готових перекладацьких рішень або через застосування цих 

трансформацій і прийомів на рівні слів, словосполучень, речень і понадфразових 

єдностей. Цей етап передбачає подальше ознайомлення з типовими 

перекладацькими труднощами – лексичними, граматичними, стилістичними, 

соціокультурними, а також формування відповідних трасформаційних навичок. 

Усе це необхідно враховувати у процесі навчання студентів англійської мови, 

латини спеціальних лис циплін. Слід пам’ятати, що навчання перекладу 

відбувається в умовах недостатнього володіння учнями іноземною мовою і 

здійснюється паралельно із її вивченням. У цьому випадку слід враховувати 

відсутність достатньої мовної підготовки і доповнювати навчання власне 

перекладу вивченням особливостей іноземної мови, знання якої є необхідними для 

вирішення перекладацьких завдань. Студенти отримують завдання у перекладі 

різнотематичних англомовних текстів на рівні фразових та понад фразових 

єдностей, як то інструкції з уживання ліків, історії хвороб. 
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Змістом третього етапу формування перекладацької компетентності – етапу 

формування і розвитку перекладацьких умінь – є власне переклад та його 

редагування. Саме на цьому етапі відбувається подальше оволодіння технологією 

виконання письмового і усного перекладу (повного і вибіркового), а також 

розвиток перекладацьких умінь. Студенти перекладають багатокомпонентні 

професійні тексти, що різняться розміром та тематичним і компонентним 

розгалудженням, як то медичні наукові статті.  Прикладом нового завдання для 

контролю сформованості перекладацьких компетенцій студентів на заняттях з 

іноземної мови може виступати завдання у постредагуванні машинного перекладу  

професійно-орієнтованого тексту, яке виконується студентами в режимі 

самостійної роботи і розміщується в віртуальному середовищі для поточного 

контролю викладачем. 

Специфіка розвитку перекладацьких умінь полягає в тому, що вони можуть 

створюватися лише в результаті практичної діяльності студентів на основі вже 

сформованих перекладацьких навичок і теоретичних знань. Більшість 

перекладацьких умінь носять комплексний характер і формуються безперервно в 

ході вивчення іноземної мови. Визначення етапів формування перекладацької 

компетентності є дуже важливим для навчання перекладу, оскільки забезпечує 

теоретичне підґрунтя для створення завдань, які б співвідносилися з певними 

субкомпетенціями на певних етапах їх формування. При цьому необхідно 

зазначити, що розмежування етапів формування перекладацької компетентності є 

умовним, оскільки у реальному процесі навчання отримання знань, формування 

навичок і оволодіння вміннями, що складають перекладацьку компетентність, 

відбуваються взаємопов’язано, у комплексі, за допомогою цілісної системи вправ. 
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