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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Постановка  та  обґрунтування
актуальності проблеми. В умовах переходу
до  глобалізації  економіки  сучасного
суспільства,  використання  інноваційних
технологій,  зростання  інтернаціоналізації
освітніх процесів повсюдно зростає потреба у
висококваліфікованих  кадрах,  які  змогли  б
здійснювати  якісний супровід  міжнародного
співробітництва.  Сучасний
лінгвоінформаційний  період
характеризується  повноцінним  науковим
вивченням  проблеми  формування  вторинної
мовної  особистості  перекладача.
Визначальний  вплив  на  розробку
досліджуваної  проблеми  на  цьому
історичному  етапі  справили  процес
інформатизації, який у повному обсязі охопив
сучасне  суспільство,  як  наслідок  інтеграції
інформаційних комунікаційних технологій  в
освіту  і  зміна  парадигми  освіти  з  потреби
знань  на  компетентність  [4].  Вищезазначені
тенденції,  по  суті,  формують  соціальне
замовлення  на  перекладачів  як  мовних
посередників у різних сферах діяльності.

Аналіз  останніх  досліджень  і
публікацій.  Феномен  лінгвокультурної
особистості  вважається  у  сучасній
методичній  науці  одним  з  центральних
понять.  Поняття  мовної  особистості  в
методиці  було  введене  Ю.  М. Карауловим,
потім  детально  розроблене  в  працях  І.
І Халєєвої  (вторинна  мовна  особистість),  Л.
П. Крисіна,  В.  П. Фурманової  (культурно-
орієнтована особистість), Г. В. Єлізарової, М.
К. Колкового,  П.  В. Сисоєва  (полікультурна
мовна особистість) та інших. Затребуваність
у  професійних  перекладачах  неминуче
приводить  до  підвищення  якості  їхньої
підготовки.  Багато  дослідників  у  цій  галузі

відзначають  необхідні  умови  досягнення
нової  якості  освіти,  серед  яких  виділяють
компетентнісний  підхід,  міжкультурну
комунікацію,  інформатизацію  освіти  як
процес  забезпечення  освітнього  процесу
методологією,  технологією  і  практикою
розробки  та  використання  сучасних
інформаційних технологій. Тобто професійну
компетентність перекладача можна уявити як
інтегративну  характеристику  особистості
фахівця,  яка  об’єднує  в  собі  поряд  з
лінгвістичними  і  професійно-
спеціалізованими  компетенціями  ще  й
загальнокультурні,  психологічні  та
інформаційні.  Весь  цей  набір  компетенцій
дозволяє  перекладачу  здійснювати
професійну діяльність на високому рівні [10].

Мета  статті –  розглянути  ідею
формування  мовної  особистості  як  фактор
системоутворення  процесу  підготовки
перекладачів,  фахівців  з  міжкультурної
комунікації.

Виклад  основного  матеріалу
дослідження.  Сьогодні  на  ринку  праці
затребувані  не  знання  самі  по  собі,  а
готовність  і  прагнення  фахівця  на  практиці
застосовувати  ці  знання  і  вміння.  У
сукупності  з  особистими  якостями
претендента  ці  вміння  і  знання  дозволять
успішно  виконувати  складні  професійні
завдання.  Необхідно  розглянути  критерії  і
фактори,  які  створять  основу формування у
майбутніх перекладачів професійно важливих
якостей,  необхідних  для  здійснення  їхньої
професійної підготовки. Отже, мова йде про
професійну  компетентність  перекладача,  що
виконує  важливу  соціальну  функцію
посередника  між  різномовними  і
різнокультурними спільнотами чи окремими
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їх представниками.
Успішність міжкультурної комунікації в

першу  чергу  залежить  від  професіоналізму
перекладача.  У  рамках  різних  регістрів
спілкування,  офіційних  чи  неофіційних,
можливе виникнення конфліктних ситуацій, і,
як  наслідок,  прояв  негативних  емоцій.  Тут
виникає  питання  про  специфічні  вимоги  до
особистості  перекладача,  що  забезпечують
ефективне  виконання  ним його  професійної
діяльності.

Згідно  з  концепцією  трирівневої
організації  «мовної  особистості»,
розробленою  Ю.  Н. Карауловим,  існує  три
рівні  в  структурі  мовної  особистості:  1)
лексикон  (вербально-семантичний  рівень),
який включає в себе лінгвістичні компетенції
(структуру та систему мови оригіналу і мови
перекладу);  2)  тезаурус  (лінгвокогнітивний
рівень),  в  якому  укладено  образ  світу  або
систему  знань  про  світ;  3)  мотиваційний
рівень  (прагматикон),  який  відображає
систему мотивів, цілей, установок і цінностей
[5].

Усі  три  рівні  являють  собою  єдність
змінної  та  інваріантної  складової,  що
забезпечує  ефективність  міжмовної  лінгво-
комунікатівної  діяльності,  яка  лежить  в
основі професійної компетентності філолога-
перекладача.  На  думку  дослідників,
інваріантна  частина  є  результатом
історичного розвитку нації,  виступає  носієм
етнічного  начала  і  володіє  типовим
(усередненим) характером. Її можна подати у
вигляді  бази,  на  яку  накладаються  змінні
характеристики  (риси),  властиві  будь-якій
індивідуальності [2]. 

Під  час  формування  лінгвокультурного
типу особистості перекладача, перш за все у
нього має сформуватися тезаурус, властивий
стандартизованому  представнику  вихідної
культури з його симетричними утвореннями
усіх  рівнів.  У  реальному  житті  в  процесі
перекладу  перекладач  взаємодіє  не  тільки  з
вихідним  текстом  (тобто  в  його  свідомості
відбувається  не  тільки  сприйняття
інформації),  але  і  з  мовними особистостями
автора і адресата перекладу, що говорить про
процеси переробки і  відображення дійсності
як остаточного продукту перекладу.

Отже,  для  вирішення  лінгвістичних
завдань  перекладач  повинен  володіти  як
мінімум  двома  асоціативно-вербальними
мережами;  для  вирішення
екстралінгвістичних завдань  – розширеним і
збагаченим тезаурусом. Стає очевидним, що
перекладачу  необхідно  досягти  певного
ступеня спільності його свідомості з образом
свідомості  партнерів  по  комунікації.
Перекладач повинен не просто долучитися до

нових картин світу, а вміти їх осмислювати,
розуміти,  засвоювати  і  сприймати.  Іншими
словами  йдеться  про  пізнання  і  залучення
перекладача до концептуальних систем іншої
реальності.

У  процесі  міжкультурної  комунікації
перекладач  одночасно  виконує  роль
посередника,  який  добирає  еквіваленти
мовних  явищ  з  огляду  на  їх  культурну
обумовленість,  і  роль  самостійного
комуніканта,  який  бере  активну  участь  у
мовній  взаємодії  з  метою  забезпечення  її
можливості,  оптимізації  комунікативного
процесу  і  гармонізації  відносин  сторін.
Іншими словами,  крім володіння  іноземною
мовою, перекладач повинен бути обізнаним з
культурними особливостями країн мови, мати
уявлення  про  відмінності  в  концептуальних
картинах  світу  носіїв  мов,  вміти  поставити
себе  на  місце  іншої  людини,  намагаючись
побачити  світ  її  очима,  володіти  такими
якостями,  як  толерантність  і  уміння
вирішувати конфлікти, що дещо трансформує
особистість  перекладача  як  посередника,
набуваючи якості партнера із спілкування.

Уявлення  про  професійні  і  особистісні
характеристики  фахівця  дозволяє  задати
вимоги  до  системи  навчання  (процесу
реалізації освітньої програми, умов навчання,
що забезпечує якісний результат), на їх базі
скласти  картину  освіти  для  конкретної
спеціальності (у нашому випадку підготовки
майбутніх  перекладачів)  в  цілому.  Таким
чином,  ще  до  початку  навчання  необхідно
створити  так  званий  професійний  портрет
випускника,  який  буде  складатися  з  набору
компетентностей і компетенцій, характерних
для кожної конкретної спеціальності.

До  того  ж  процес  формування
професійної  компетентності  перекладача
відбувається  паралельно  зі  створенням
«своєрідної  мовної  особистості»  [6,  с.  323],
яка  відрізняється  від  звичайної  наявністю
певних компонентів.  За В. Н. Коміссаровим,
такими компонентами є:  мовна компетенція,
комунікативна  компетенція,
текстоутворююча  компетенція,  технічна
компетенція,  особливі  особистісні
характеристики  і  морально-етичний
компонент [6].

Поле  діяльності  перекладача-
професіонала –  міжкультурна  комунікація  у
різних  галузях  і  умовах.  У  зв’язку  з  цим
перекладачеві  доводиться  працювати  з
текстами  різноманітної  тематики,  які
належать  до  різних  галузей  знань,  фахівцю
слід  бути  високоосвіченим,  ерудованим,
начитаним,  володіти  знаннями  у  великому
обсязі.  Більш  того,  професійному
перекладачу  необхідно  постійно
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поповнювати  свої  знання,  збагачувати
словниковий  запас,  шукати  нову
нелінгвістичну інформацію, використовуючи
енциклопедії,  довідники,  Інтернет  та  інші
джерела  [10].  Без  перебільшення  можна
сказати,  що  однією з  визначальних  якостей
особистості  перекладача  є  прагнення  і
здатність до постійного самовдосконалення.

Крім  цього,  в  процесі  професійної
підготовки перекладача необхідно розвивати
конструктивну реакцію студента на невдачі.
Він повинен вміти аналізувати причину такої
невдачі  і  використовувати  свій  негативний
досвід  як  поштовх  до  набуття  знань  і
розвитку  вмінь,  що  дозволяють  у
подальшому їх уникати. Така лінія поведінки
неможлива  без  внутрішньої  мотивації,  яка
підкріплюється  у  процесі  професійної
підготовки.  У  навчальному  процесі  такими
факторами  можуть  бути  перегляд
відеозаписів різних значних заходів за участю
авторитетних  перекладачів,  навчальні
ролики, створені спеціально для формування
професійних  умінь  перекладача,  знайомство
зі спеціальною літературою, де можна знайти
інформацію мемуарного плану тощо.

У цьому контексті  особливо хотілося б
виділити евристичний потенціал особистості
перекладача,  який  забезпечує  можливість
прийняття  оптимального  рішення  в  умовах
дефіциту  часу  і  вихідної  інформації.  Як
учасник  складного виду мовної  комунікації,
перекладач  не  може  дозволити  собі
відмовитися  від  виконання  професійних
обов’язків  у  момент  здійснення  своєї
посередницької функції, тому що це призведе
до  негативних  наслідків  не  тільки  в
конкретній  ситуації,  але  і  для  його
професійного статусу в цілому.

Особливу  увагу  необхідно  приділити
відмінностям у концептуальній картині світу,
які  обумовлені  тим,  що  кожний  етнос  має
власне  уявлення  про  світ,  культуру
(матеріальну,  духовну,  організаційну  та
поведінкову).  Для  подолання  перекладачем
напруженості  і  конфліктності  між  різними
національними спільнотами велике значення
має  об’єктивне і  точне знання цих систем і
співвідношення між ними. У мовній картині
світу  існує  цілий  пласт  лексичних  одиниць
емоційно-образного відображення дійсності з
конотацією різного плану, використання яких
зумовлене  національно-культурним
контекстом.  І  передавання  стилістичних,
образних  і  оцінних  аспектів  у  процесі
перекладу  відіграє  не  менш  важливу  роль,
ніж передавання предметно-логічного змісту.

У  процесі  формування  професійної
компетентності  перекладача  відбувається
розвиток  особливого  типу  особистості,  яка

відповідає  морально-етичним  особливостям
цієї професії. Перекладацька діяльність, перш
за  все,  будується  на  довірі
замовника/рецептора до виконавця. Замовник
повністю  покладається  на  професіоналізм  і
чесність  перекладача,  на  об’єктивність  і
відповідність результату оригіналу вихідного
тексту. Фахівець несе повну відповідальність
за  якість  своєї  роботи,  він  повинен
усвідомлювати  і  пам’ятати  про  ризики,  які
можуть  супроводжувати  несумлінно
виконане завдання.

Поведінці  перекладача  притаманні
тактовність,  стриманість,  вміння  зберігати
таємницю,  оскільки,  беручи  участь  в
особливо  важливих  переговорах  або
працюючи  із  засекреченими  документами,
особистим  листуванням  тощо,  він  може
отримати доступ до інформації, яку не можна
розголошувати  [8].  Професійний  портрет
фахівця  в  галузі  перекладу  включає  усі
перелічені  вище  компоненти  професійної
компетентності перекладача.  Проте не варто
забувати, що набір професійних і  особистих
якостей  перекладача,  необхідних  для
успішної роботи у своєму профілі, варіюється
залежно  від  того,  якими  видами  перекладу
він займається.

Ми  повністю  поділяємо  думку
дослідників  про  те,  що  перекладачеві
практично  будь-якого  профілю  обов’язково
потрібні  висока  працездатність  і  хороша
фізична форма, а наявність у перекладача рис
характеру  і  нервово-психічних  якостей,  що
відповідають  обраному  профілю
перекладацької  діяльності,  робить  цю
діяльність більш успішною і викликає меншу
кількість негативних емоцій і психологічних
перевантажень.

У  той  же  час  в  усіх  видах  і  жанрах
перекладу,  незалежно  від  особистісних
якостей,  профпридатність  перекладача
визначається, перш за все, наявністю у нього
сформованої професійної компетентності, що
формується в процесі  навчання перекладу у
вищому  навчальному  закладі  і  потім
закріплюється  під  час  практичної
перекладацької  діяльності.  Рівень
професійної  компетентності  безпосередньо
залежить  від  ступеня  розвиненості  умінь  і
компетенцій,  її  складових.  Деякі  уміння
можуть  стати  автоматичними  або
напівавтоматичними  і  здійснюватися
перекладачем інтуїтивно, деякі ж потребують
постійної практики і закріплення.

Професійна  компетентність  є  тим
визначальним  фактором,  який  відрізняє
випускника перекладацької спеціальності від
інших,  наприклад,  перекладача  у  сфері
професійної  діяльності або просто лінгвіста.
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У  зв’язку  з  цим  вважаємо  за  доцільне
виділення  цієї  компетентності  як  найбільш
важливого  компонента  професійного
портрета  лінгвіста-перекладача,  оскільки
саме  високий  рівень  професійної
компетентності  забезпечує  належну  якість
роботи,  що  виконується,  і,  відповідно,
ступінь  успішності  перекладача  у
професійній діяльності.

Місія  перекладача  полягає  у  наданні
допомоги  окремим особам  або  групам осіб,
які  розмовляють  різними  мовами,  бажають
більше  дізнатися  один  про  одного,  краще
зрозуміти  один  одного,  налагодити
взаємоповагу  і,  якщо  вони  того  бажають,
дійти  згоди.  Цей  вид  діяльності
характеризується  як  посередницький  [1].
Переклад  серед  різноманітних  видів
посередництва  визнається  особливим  і
найдосконалішим з них [7]. «Посередницька»
або  «медіативна»  діяльність  сучасного
перекладача  включає  три  аспекти:
міжмовний,  міжкультурний  та
міжособистісний.

Акцентуючи увагу на міжособистісному
аспекті,  важливо  розглянути  ситуації
перекладу,  які  завжди  є  процесом  взаємодії
окремих  суб’єктів,  кожен  з  яких  має  свої
мотиви, потреби, інтереси, ідеали, схильності,
життєві  установки,  емоції.  Перекладач,
беручи  участь  у  соціальній  взаємодії,
активізує  комунікативно-когнітивну
діяльність  учасників  міжкультурної
комунікації  [10],  виступає  як  «друге  я»
кожного,  хто  говорить.  Таким  чином,  він
залучається  до  міжособистісного
спілкування, надаючи групу посередницьких
послуг,  які  визначаються  як  міжособистісне
посередництво.  Залежно  від  виду перекладу
міжособистісне  співробітництво  може
відбуватися  у  безпосередньому  контакті  з
комунікантами  (послідовний  переклад,
лінійний  переклад)  або  дистанційно
(синхронний  переклад  у  кабіні,  телефонний
переклад),  з  учасниками,  що  перебувають  в
одно  партнерських  відносинах  (переклад
переговорів) або виконують асиметричні ролі
(переклад у соціальній сфері) [1].

Для  більш  повного  осмислення
професійного  портрета  фахівця  у  галузі
усного  перекладу  необхідно  визначити
рольовий  репертуар  і  функції  усного
перекладача.  Отже,  усний  перекладач
виступає як:

– «споживач  /  інтерпретатор»,  який
інтерпретує  мовну  поведінку  учасників
міжкультурної  комунікації,  пояснює
ситуацію спілкування;

– «виробник»,  який  конструює  і
виробляє текст мовою перекладу;

– «практичний психолог», який коригує
свою  мовну  поведінку,  враховуючи
міжособистісні  відносини,  психологічний
стан  і  психологічні  реакції  учасників
міжкультурного спілкування;

– «організатор»,  який  організує  умови
для своєї роботи, пристосовується до умов і
виду перекладу;

– «дослідник», який збирає інформацію з
тематики  перекладу  і  проводить  попередні
термінологічні  дослідження  (опитування
фахівців,  підбір  і  вивчення  необхідної
літератури,  складання  глосаріїв,  зіставлення
термінологічних систем);

– «адаптер»,  який  адаптує  текст
повідомлення  для  розуміння  його
представниками іншої культури;

– «коректор»,  який  проводить
коректорську  правку  свого  тексту,
відстежуючи реакцію тих, хто слухає [1].

Різні  види  і  ситуації  усного  перекладу
висувають  на  перший  план  різні,  іноді
суперечливі  перекладацькі  функції.  Так,
перекладач  конференцій,  що  забезпечує
міжнародне співробітництво на вищому рівні,
відповідає  моделі  «неупередженого
професіонала».  Він  не  дає  поради  і  не
висловлює  особисту  думку,  нічого  не
скорочує  і  не  додає  в  повідомленні,
дотримується  суворої  конфіденційності,
додержується кодексу етики і деонтології [1].

Перекладач,  який  працює  у  соціальній
сфері,  не  завжди  є  об’єктивним.  Активно
беручи  участь  у  комунікації,  він  не  просто
перекладає висловлювання, а керує ситуацією
вербального  взаємодії.  Перекладач  ставить
запитання,  уточнює,  погоджується,  втішає,
переконує,  звинувачує,  заперечує  [1].
Виділення  відповідних  ролей,  які
виконуються  перекладачем,  має  важливе
значення  як  з  теоретичної  точки  зору  (для
уточнення  об’єкта  і  напрямів  наукових
досліджень),  так  і  з  практичної.  У  нашому
випадку  це  необхідно  для  встановлення
вимог  до  перекладачів  у  процесі  їх
професійної  підготовки  у  вищому
навчальному закладі.

Ще  однією  важливою  рисою
професійного  портрету  перекладача  є  його
толерантність  як  компетентнісна  складова
мовної особистості в умовах полікультурного
і  поліетнічного  середовища.  У  сучасних
психолінгвістичних  дослідженнях
толерантність  описується  як  особливий  тип
терпіння в конфліктонебезпечній ситуації. У
лінгводидактичному  плані  толерантність
передбачає  не  тільки  «уміння  бачити  і
розуміти «іншу» культуру крізь призму своєї
культурної ідентичності, а й транслювати це
вміння  за  допомогою  своєї  професійної
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діяльності  представникам  приймаючої
лінгвокультури» [9, с. 75]. 

Формування  і  розвиток  мовної
особистості перекладача в процесі навчання у
вищому навчальному закладі  можна умовно
подати  у  вигляді  етапів,  що  складаються  із
стадій,  які  послідовно  змінюються:  стадія
етноцентризму,  що  відображає  оцінні
судження  «добре»  або  «погано»  щодо
досліджуваної  культури;  стадія  культурного
самовизначення,  тобто  суб’єктного
позиціонування  власного  «Я»  у  всьому
різноманітті  культур;  стадія  полілогу
культур, у рамках якої майбутні перекладачі
готові  ставити  себе  на  місце  інших,
проявляти  ініціативу  при  встановленні
міжкультурних  контактів,  прогнозувати  і
розпізнавати  соціокультурні  прогалини,  що
ведуть до створення помилкових стереотипів,
неправильної  інтерпретації  фактів
досліджуваної  культури,  міжнаціональних
конфліктів.

У  той  же  час  студенти-перекладачі
повинні  бути  готові  брати  на  себе
відповідальність  за  усунення  будь-якого
міжкультурного непорозуміння, виступати як
повноцінні  представники  рідної  культури,
прагнути  до  самоосвіти  і  переконливого
самостійного  функціонування  у
полікультурному  світі.  При  цьому  важливо
акцентувати увагу майбутніх перекладачів на
використанні  мови  у  певних  соціальних  і
культурних ситуаціях. Так,  знання ціннісно-
нормативних  засад  поведінки,  правил
спілкування необхідне не тільки для вибору
правильного мовного регістру, а й розуміння
контексту мовної культури.

Для  оптимізації  цього  процесу
необхідно,  щоб  університетська  мовна
підготовка  взагалі –  а  підготовка  майбутніх
перекладачів  зокрема  мала  полікультурну
спрямованість,  що включає  в себе  ціннісно-
культурне розмаїття тематичного наповнення
навчально-методичних  матеріалів  у  рамках
професійної  підготовки  за  кожним  типом
досліджуваної культури (етнічної, історичної,
соціальної,  конфесійної,  професійної,
географічної,  гендерної  тощо),  тим  самим
створюючи  сприятливі  умови  для  ціннісно-
культурного орієнтування студентів [3]. 

В умовах професійної мовної підготовки
для  вирішення  завдань  з  розвитку
полікультурних  ціннісних  орієнтацій
майбутнім  перекладачам  можуть
пропонуватися  проблемні  культурологічні
завдання, за допомогою яких перекладачі як
полікультурні суб’єкти у рідному середовищі
отримують  розуміння  того,  що  групова
належність  може  змінюватися  залежно  від
контексту  комунікації  та  інтеракції.  Подібні

завдання  сприяють  виявленню  студентами
культурних подібностей між представниками
найрізноманітніших  культурних  груп.  Такі
завдання  (наприклад,  виділення  і  пояснення
національно  маркованих  мовних  одиниць)
допомагають майбутнім фахівцям визначити
своє  місце,  роль  і  значення  в  глобальних
загальнолюдських  процесах,  а  також
розвивати  у  цілому  відповідальність  за
міжнародні події, що відбуваються у світі [3].

Засвоєння  студентами-лінгвістами  на
конкретних прикладах співвідношення мови і
суспільства, мови і культури, мови та історії,
розуміння  ними  контексту  лексичних
одиниць,  які  необхідно  перекласти,  веде  до
вміння надати лінгвокраїнознавчий коментар
до  досліджуваного  матеріалу;  знання
культурної  специфіки  першої  (англійської),
другої  (третьої)  іноземних  мов  дозволяє
інтерпретувати культурологічні події і факти,
здійснювати  виділення  необхідної
інформації. Ефективним засобом формування
полікультурних  ціннісних  орієнтацій  є
використання  автентичних  матеріалів,
елементів національної культури і особистий
комунікативний  досвід  в  процесі  навчання
професійного міжкультурного спілкування.

Отже, як основа методики формування і
розвитку  мовної  особистості  перекладача
може  розглядатися  система,  яка  найбільш
повно відображає  умови і  засоби,  необхідні
для  вдосконалення  мовної  особистості
студента,  майбутнього  фахівця
міжкультурної  комунікації  у  рамках вищого
навчального  закладу.  До  практичних  видів
роботи для першої стадії етноцентризму, що
відображає  оцінні  судження  «добре»  або
«погано»  щодо  досліджуваної  культури,
можна  віднести  інтерпретацію  і  аналіз
дискурсів,  які  є  нетиповими  для  рідної
лінгвокультури,  порівняльний
концептуальний  аналіз,  ланцюгову
асоціативну  нитку,  інтерпретацію
фотоілюстрацій  з  позицій  носія  іншої
культури тощо.

На  другій  стадії  культурного
самовизначення, суб’єктного позиціонування
власного «Я» у всьому різноманітті культур,
можна  використовувати  непідготовлені  так
звані  асоціативні  монологи,  вправи,
спрямрвані  на  реконструкцію  базових
психологічних  механізмів  і  аспектів
соціалізації,  конструювання  внутрішнього
контексту,  перехресне  коментування.  На
третій стадії полілогу культур особлива увага
приділяється  ситуативному  контексту
взаємодії  з  метою  виявлення  і  помилок  і
запобігання їм.

В основі формування і розвитку мовної
особистості  перекладача  перебувають  як
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загально  дидактичні  (свідомість,  активність,
наочність, доступність, індивідуалізація), так
і  специфічні  принципи  (нейтралізації,
релятивізму,  внутрішньої  контекстуальності,
поліфонічності, врахування власної культури,
лінгвокультурності).  У  процесі  навчання
добре себе проявляють тренінгові методики,
відомі  як  методика рефлексії  (self-awareness
inventories),  методика  порівняльного
лінгвокультурного  аналізу  (linguistic
awareness methods), методика асоціації слова,
методика  рольової  гри  або  гри-симуляції
(simulation  games),  методика  ситуативного
аналізу  (culture  assimilator),  інформатизація
освіти.

Висновки та перспективи подальших
розвідок напряму. Отже, формування мовної
особистості  перекладача  як
системоутворюючий  фактор  процесу
підготовки  фахівців  з  міжкультурної
взаємодії  є  стратегічним  орієнтиром  у
сучасній  вищій  професійній  мовній  освіті.
Необхідними  умовами  досягнення  нової
якості  вищої  освіти  і  підготовки
висококваліфікованих  перекладачів  є:
компетентнісний  підхід,  когнітивний  і
міжкультурний,  інформатизація  освіти.
Формування мовної особистості перекладача
у  навчальному  процесі  допоможе
випускникам  бути  затребуваними  на  ринку
праці  і  з  успіхом  застосовувати  отримані
знання  і  професійні  уміння.  Основними
факторами формування і розвитку культурно-
мовної особистості перекладача є професійна
компетентність  і  особливі  особистісні  та
морально-етичні характеристики фахівця.

Для  більш  повного  осмислення
професійного  портрета  визначено  рольовий
репертуар і функції перекладача. Формування
і розвиток мовної особистості перекладача у
навчальному процесі подані у вигляді етапів,
що складаються із стадій етноцентризму, які
послідовно  змінюються,  культурного
самовизначення  і  полілогу  культур,  яким
відповідають  певні  види  практичних  робіт.
Використання сучасних технологій і методик
має  забезпечувати  пріоритетний  розвиток
мовної  особистості  майбутніх  перекладачів,
мотивувати в них прагнення до професійного
самовиховання,  самовдосконалення,
збагачення власного моно- і полікультурного
світогляду і досвіду.
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