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1 Вступ
У Законi України «Про вищу освiту» наголошується, що органи
виконавчої влади у галузi освiти i науки, до сфери управлiння яких
належать заклади вищої освiти, повиннi розробляти стратегiю та
програми розвитку вищої освiти, проводити аналiтично-прогностичну
дiяльнiсть у сферi вищої освiти, визначати тенденцiї її розвитку,
вплив демографiчної, етнiчної, соцiально-економiчної ситуацiї, iнфраструктури виробничої та невиробничої сфери, формувати стратегiчнi
напрями розвитку вищої освiти з урахуванням досягнень науковотехнiчного прогресу та iнших факторiв, узагальнювати та враховувати
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свiтовий та вiтчизняний досвiд розвитку вищої освiти у процесi
пiдготовки фахiвцiв рiзних галузей [1]. У цьому контекстi порiвняльний
аналiз особливостей професiйної пiдготовки майбутнiх перекладачiв
у закладах вищої освiти України й провiдних країн свiту, зокрема,
Францiї, є плiдним пiдґрунтям для визначення шляхiв використання
передового європейського досвiду у процесi пiдготовки фахiвцiв
у галузi перекладу в Українi. Урахування досвiду французьких
унiверситетiв є доцiльним у площинi адаптацiї iснуючих навчальних
планiв пiдготовки перекладачiв в нашiй країнi до європейських
стандартiв.
Змiст навчання майбутнiх перекладачiв дослiджували такi
французькi науковцi, як П. Бурдьє, Ф. Вiаль, Е. Лабен, А. Суше,
Ж. Татен, А. Ферре, С. Френе. Загальнопедагогiчний досвiд зарубiжної
професiйної освiти був предметом дослiджень таких вiтчизняних
вчених як Н. Абашкiна, А. Алексюк, I. Задорожна, М. Лещенко,
О. Овчарук, О. Плахотник, О. Рибак, I. Тараненко та iн. Проте
актуальними в Українi до теперiшнього часу залишаються питання,
пов’язанi зi структурою й змiстом навчальних планiв i програм,
вимогами та програмними результатами навчання за перекладацькими
спецiальностями, а також квалiфiкацiйними вимогами до перекладачiв.
Метою статтi є розгляд i порiвняння особливостей структури i
змiсту навчальних планiв професiйної пiдготовки фахiвцiв у галузi
перекладу у закладах вищої освiти України й Францiї; визначення
можливих шляхiв адаптацiї iснуючих навчальних планiв пiдготовки
перекладачiв в нашiй країнi до європейських освiтнiх стандартiв з
урахуванням досвiду французьких унiверситетiв.

2 Результати та обговорення
Адаптацiя (вiд лат. adapto — пристосовую) — процес пристосування
до мiнливих умов зовнiшнього середовища; акомодацiя будови та
функцiй систем до умов навколишнього середовища [5, с. 37]. Адаптацiя
навчального плану полягає у модифiкацiї навчального плану або цiлей i
завдань, прийнятних для конкретної навчальної дисциплiни; видозмiни
завдань, визначеннi змiсту, який необхiдно засвоїти тощо [4, с. 12].
Проектуючи освiтнiй процес, викладач аналiзує вiдповiднiсть вимог
освiтньої програми i методiв, що використовуються на заняттях, до
актуальних i потенцiйних можливостей студентiв, їхнiх попереднiх
знань, особистiсних уподобань i здiбностей, та адаптує й модифiкує
навчальний план за результатами проведеного аналiзу. Таким чином,
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адаптацiя надає змогу внести вiдповiднi змiни до змiсту та структури
органiзацiї освiтнього процесу, розширити спектр методiв навчання
студентiв, врахувати їхнi вiковi особливостi, потреби, iнтереси,
iндивiдуальнi здiбностi тощо.
У випадку реформування системи вищої освiти України, пов’язаної
з iнтеграцiйними процесами вiдповiдно до умов впровадження
європейських освiтнiх стандартiв, до яких, безумовно, належить й
урахування сучасного педагогiчного досвiду провiдних країн свiту, пiд
адаптацiєю навчальних планiв розумiють, як правило, трансформацiю
основних складникiв навчального плану вiдповiдно до європейських
тенденцiй, стандартiв та рекомендацiй, що дiють у європейському
просторi вищої освiти [3, с. 333–334].
У контекстi нашого дослiдження пiд адаптацiєю навчальних планiв
розумiємо внесення таких якiсних та кiлькiсних змiн у їх змiст та
структуру, якi можуть суттєво покращити ефективнiсть пiдготовки
майбутнiх перекладачiв у закладах вищої освiти України з урахуванням
досвiду аналогiчної пiдготовки у закладах вищої освiти Францiї.
Аналiз навчальних планiв та робочих програм навчальних
дисциплiн низки закладiв вищої освiти України, якi здiйснюють
пiдготовку фахiвцiв у галузi перекладу (Нацiонального транспортного
унiверситету, Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iменi
Володимира Даля, Класичного приватного унiверситету м. Запорiжжя,
Марiупольського державного унiверситету, Нацiонального унiверситету
«Києво-Могилянська Академiя»), дозволяє визначити їх основнi
характеристики та особливостi органiзацiї освiтнього процесу;
здiйснити в цьому контекстi порiвняння їх аналогiв у системi вищої
освiти Францiї (Унiверситет Екс-Марсель, Унiверситет Захiдної
Бретанi, Унiверситет Верхнього Ельзасу у Мюлузi).
Навчальнi плани пiдготовки перекладачiв у рiзних закладах вищої
освiти України, незалежно вiд форм власностi, не вiдрiзняються
суттєвим рiзноманiттям анi змiстовно, анi структурно, за винятком
дуже незначної кiлькостi дисциплiн за вибором унiверситету чи
факультету (iнституту). Структура навчальних планiв бакалаврату
i навчальних планiв з пiдготовки магiстрiв у галузi перекладу
складаються iз двох видiв освiтнiх компонентiв — обов’язкових та
вибiркових. При цьому, назви дисциплiн, якi пропонуються студентам
для опанування, їх змiст та кiлькiсть годин навчального навантаження
є практично iдентичними у рiзних закладах вищої освiти України,
якi займаються пiдготовкою майбутнiх перекладачiв. Отже, можна
констатувати, що студенти в українських закладах вищої освiти не
∼ 95 ∼

Освiтнiй вимiр. 2020. Випуск 3 (55)

мають значущих можливостей щодо впливу на вiдповiднi навчальнi
плани, зокрема, в аспектi визначення їх змiсту та структури.
Французькi унiверситети самостiйно складають навчальнi плани
пiдготовки перекладачiв, при цьому чiтко означено, що базисом для
пiдготовки фахiвцiв виступають такi методологiчнi пiдходи — компетентнiстний, мiждисциплiнарний, культурологiчний та практикоорiєнтований. У процесi пiдготовки магiстрiв головну увагу придiляють поглибленiй теоретичнiй та науково-дослiдницької пiдготовцi
майбутнiх перекладачiв, головний же акцент у пiдготовцi бакалаврiв
спрямовується на оволодiння практичними навичками, що також
забезпечується рiзними видами перекладацької практики.
Iснуюча система пiдготовки майбутнiх перекладачiв в Українi надає
студентам певним чином можливостi щодо вибору обмеженої кiлькостi
дисциплiн для вивчення, але здобувачi освiти зовсiм позбавленi вибору
щодо обсягу навчальних дисциплiн та послiдовностi опанування.
У навчальних планах закладiв вищої освiти України дисциплiни
фахового спрямування, якi пропонуються студентам для вивчення,
чiтко закрiпленi у структурi навчальних планiв за семестрами
навчання.
Варто зазначити, що структурно навчальнi плани французьких
закладiв вищої освiти складаються з двох циклiв дисциплiн: нормативнi
i вибiрковi дисциплiни (передбачене вивчення сорока дисциплiн, що
складає 180 кредитiв), при цьому студенти здiйснюють вибiр
навчальних дисциплiн самостiйно, самi формують перелiк тих
iз них, якi хочуть вивчати на тому чи iншому роцi навчання.
Студентам надається право обирати для вивчення основнi свiтовi
мови (англiйська, нiмецька, iспанська, iталiйська, арабська, росiйська,
польська, португальська, китайська, японська). Програми навчання в
унiверситетах передбачають досконале вивчення студентами рiзних
видiв перекладу — основ усного та письмового перекладу, методiв
перекладу, технiк дослiвного та смислового перекладу, спецiалiзованих
категорiй перекладу: наукового, технiчного, юридичного та iнших,
машинного перекладу тощо. Студенти мають можливiсть обрати
кiлька обов’язкових курсiв, наприклад, двi iноземнi мови та одну
спецiальну дисциплiну — економiка, право, природничi науки тощо,
або двi спецiальнi дисциплiни та одну iноземну мову. У програмах для
бакалаврiв передбачено вивчення широкого кола дисциплiн вузької
спецiалiзацiї, таких як економiка, медицина, технiчнi або iнженернi
курси, в той час, як магiстерськi плани спрямованi виключно на
опанування лiнгвiстичних, культурологiчних та перекладацьких
дисциплiн.
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Водночас однiєю з позитивних вiдмiнностей навчальних планiв
пiдготовки фахiвцiв у галузi перекладу в українських закладах вищої
освiти у порiвняннi з унiверситетами Францiї є бiльша кiлькiсть
дисциплiн фахового навчання й, вiдповiдно, бiльша кiлькiсть кредитiв,
якi отримують студенти за весь перiод свого навчання. Так, наприклад,
загальна кiлькiсть кредитiв, яка дозволяє студентам в Українi здобути
квалiфiкацiю перекладача, навчаючись на бакалавратi, складає 240 у
порiвняннi з 180 в унiверситетах Францiї. Таке саме спiввiдношення
спостерiгається й в навчальних планах магiстратури: 90 кредитiв у
закладах вищої освiти України проти 72 у Францiї. Проте, такий
позитив нiвелюється за рахунок нерiвномiрного розподiлу годин
аудиторного та позааудиторного навчання: лише трохи бiльше, нiж
третина загального обсягу навчання, вiдводиться на аудиторнi заняття,
в той час як майже двi третини видiляються на самостiйну роботу
студентiв.
Вiдповiдно до навчальних планiв закладiв вищої освiти України,
якi ми проаналiзували, майбутнi перекладачi проходять виробничу
практику на старших курсах навчання (як правило, у шостому та
восьмому семестрах) загальним обсягом шiсть тижнiв, або 180 годин.
Будь-яке стажування (в Українi або за кордоном) у процесi навчання
професiї перекладача у структурi навчальних планiв українських
закладiв вищої освiти не вiдображене.
Навчальнi плани пiдготовки майбутнiх перекладачiв у Францiї
передбачають проходження стажування за кордоном термiном вiд
пiвроку до року. Студенти мають можливiсть працювати на посадах
перекладачiв у рiзноманiтних мiжнародних установах країн Європи.
Ще однiєю суттєвою вiдмiннiстю у змiстi навчальних планiв закладiв
вищої освiти України, якi здiйснюють пiдготовку перекладачiв, у
порiвняннi з унiверситетами Францiї, є той факт, що в них тiльки
незначною мiрою враховується галузева чи типова спецiалiзацiя. Цiлком
очевидно, що усний та письмовий переклад потребують вiд фахiвця
сформованостi рiзних професiйних навичок та вмiнь. Також зрозумiло,
що для того, щоб перекладати технiчну документацiю, наприклад,
у машинобудуваннi, вiд перекладача вимагається наявнiсть базових
знань у цiєї галузi, в той час як перекладач медичних текстiв має
бути обiзнаним як мiнiмум з основами фiзiологiї та фармакологiї.
Натомiсть, українськi заклади вищої освiти готують перекладачiв
широкого профiлю. Часткова спецiалiзацiя спостерiгається лише у
змiстi окремих дисциплiн, якi є зазвичай спецкурсами, таких як
«Науково-технiчний переклад», «Основи перекладу художнiх тестiв»,
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або «Особливостi синхронного перекладу». Проте, їх обсяг складає вiд
60 до 90 годин навчання, лише третина з яких вiдводиться на аудиторнi
заняття.
Беззаперечно, змiст фахової пiдготовки майбутнiх перекладачiв
є обумовленим номенклатурою навчальних дисциплiн професiйної
спрямованостi; характером вiдбору, систематизацiї та дидактичної
органiзацiї знання, потрiбного майбутньому перекладачу, логiкою
його вивчення; способами здiйснення iндивiдуальних професiйноперекладацьких практик. Змiст фахової пiдготовки перекладача на
рiвнi навчального предмета подається на рiвнi навчальних програм;
вiдповiдно — циклу навчальних дисциплiн на рiвнi змiсту комплексу
навчальних програм. Змiст освiти є варiативним як на рiвнi окремих
дисциплiн, так i за умов їх перетворення у фундаментальний
мiждисциплiнарний цикл, дидактичну цiлiснiсть [2, с. 278].
У Францiї пiдготовка фахiвцiв у галузi перекладу здiйснюється
здебiльшого у вузькопрофiльному напрямi: випускники французьких
унiверситетiв набувають лiнгвiстичної, комунiкативної та мiжкультурної компетентностей. Найбiльш квалiфiкованими вважаються
перекладачi, якi є фахiвцями в окремих галузях своєї професiйної
дiяльностi, i така спецiалiзацiя враховується на рiзних етапах
пiдготовки фахiвцiв з перекладу (деякi унiверситети здiйснюють
окрему пiдготовку перекладачiв у галузi технiчного, юридичного,
лiтературного перекладу тощо).
Ураховуючи вищезазначене, можна сформулювати деякi пропозицiї
щодо адаптацiї навчальних планiв пiдготовки майбутнiх перекладачiв
у закладах вищої освiти України з урахуванням позитивного досвiду
органiзацiї освiтнього процесу французьких закладiв вищої освiти, якi
спецiалiзуються на навчаннi фахiвцiв у галузi перекладу.
По-перше, необхiдно надати можливiсть закладам вищої освiти
України будь-якої форми власностi, якi займаються пiдготовкою
майбутнiх перекладачiв, повнiстю самостiйно розробляти власнi
навчальнi плани пiдготовки фахiвцiв та визначати змiст робочих
програм дисциплiн фахового навчання. Вiдповiднi унiверситети
повиннi самостiйно визначати перелiк дисциплiн, якi вони пропонують
студентам для опанування з метою отримання ними квалiфiкацiї
перекладача, встановлювати обсяг навчального навантаження за цими
дисциплiнами, рекомендувати студентам послiдовнiсть вивчення цих
дисциплiн за семестрами навчання, проте не обмежувати при цьому
власний вибiр студентiв.
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По-друге, враховуючи досвiд пiдготовки перекладачiв у закладах
вищої освiти Францiї, необхiдно, на наш погляд, суттєво збiльшити
кiлькiсть годин аудиторного навчального навантаження студентiв з
вивчення дисциплiн професiйної та практичної пiдготовки у структурi
навчальних планiв українських закладiв вищої освiти. Бажано досягти,
якнайменше, спiввiдношення 50 на 50 у розподiлi годин аудиторного та
позааудиторного навантаження студентiв у процесi вивчення дисциплiн
практичної пiдготовки, а ще краще 70 на 30. Це, насамперед, стосується
перших рокiв навчання майбутнiх перекладачiв, адже, на нашу думку,
нiяка, навiть найбiльш оптимально органiзована самостiйна робота
студента не може адекватно замiнити роль викладача у процесi
формування мовно-мовленнєвих та професiйних умiнь i навичок
майбутнього фахiвця у галузi перекладу в аудиторному форматi.
По-третє, вкрай важливою є необхiднiсть вiдбиття у структурi
навчальних планiв пiдготовки перекладачiв у закладах вищої освiти
України обов’язкового стажування майбутнiх фахiвцiв за профiлем
свого навчання в органiзацiях та установах нашої держави або за
кордоном.
По-четверте, у навчальних планах закладiв вищої освiти України з
пiдготовки майбутнiх перекладачiв необхiдно вiдобразити спецiалiзацiю
фахiвця: усний чи письмовий переклад, послiдовний чи синхронний,
переклад у галузi медицини, технiки, художньої лiтератури тощо.
Можливiсть такої адаптацiї навчальних планiв бачимо у розробцi низки
вiдповiдних спецкурсiв за вибором студентiв.
Останнiм, але не менш важливим за iншi, шляхом впровадження
досвiду пiдготовки перекладачiв закладiв вищої освiти Францiї
у контекстi адаптацiї навчальних планiв українських закладiв
вищої освiти є iнтеграцiя дисциплiн фахової пiдготовки майбутнiх
перекладачiв з метою ефективного формування професiйної
компетентностi майбутнiх фахiвцiв у галузi перекладу.

3 Висновки
Поступовий рух вищої освiти України у напрямi реалiзацiї
Болонського процесу вимагає вiд української системи вищої освiти
трансформацiї її основних положень, яка можлива саме за рахунок
адаптацiї навчальних планiв за окремими спецiальностями та
спецiалiзацiями. У перспективi такий процес сприятиме пiдвищенню
якостi та конкурентоспроможностi української освiти на основi
збереження нацiональних освiтянських надбань та їх збагачення
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шляхом подальшої iнтенсифiкацiї студентської та викладацької
мобiльностi, впровадження та розвитку загальноєвропейської системи
забезпечення якостi та поглиблення мiжнародної спiвпрацi.
Бiльша автономiя студентiв у питаннi вибору дисциплiн;
iнтенсифiкацiя закордонних стажувань, зокрема, збiльшення годин
на практики та активiзацiя процесу академiчної мобiльностi; чiтка
орiєнтацiя на потреби ринку перекладацьких послуг i профiльну
спецiалiзацiю; запровадження програм подвiйного диплому як з
українськими, так i з закордонними закладами вищої освiти, безумовно,
сприятимуть адаптацiї української вищої освiти у галузi перекладу до
європейських стандартiв.
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