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ФОРМУВАННЯ ЛІНГВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У 

МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ  

 

Анотація. У статті автор аналізує проблему формування лінгво-

інформаційної компетенції у майбутніх перекладачів, визначає основні 

складові лінгво-інформаційної компетенції: лінгвістичну та інформаційну 

компетенції, характеризує дані компетенції та виділяє функції кожної з них. 

Автор вказує на важливість засвоєння саме лінгво-інформаційної 

компетенції під час підготовки фахівців перекладацької галузі. Визначено 

структуру лінгвістичної компетенції студента-перекладача як єдності 

трьох компонентів: мовного, мовленнєвого, соціокультурного. З’ясовано, що 

взаємозв’язок лінгвістичної та інформаційної компетенцій є необхідною 

умовою для засвоєння іноземної мови та підготовки майбутніх перекладачів.  

Ключові слова: лінгво-інформаційна компетенція, лінгвістична 

компетенція, інформаційна компетенція, перекладач, навички перекладу. 

 

А. Монашненко 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

 

Аннотация. В статье автор анализирует проблему формирования 

лингво-информационной компетенции у будущих переводчиков, определяет 

основные составляющие лингво-информационной компетенции: 

лингвистическую и информационную компетенции, характеризирует данные 

компетенции и выделяет функции каждой из них. Автор указывает на 

важность усвоения именно лингво-информационной компетенции при 

подготовке специалистов переводческой отрасли. Определена структура 

лингвистической компетенции студента-переводчика как единства трех 

компонентов: языкового, речевого, социокультурного. Выяснено, что 

взаимосвязь лингвистической и информационной компетенций является 

необходимым условием для усвоения иностранного языка и подготовки 

будущих переводчиков. 

Ключевые слова: лингво-информационная компетенция, 

лингвистическая компетенция, информационная компетенция, переводчик, 

навыки перевода. 
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A. Monashnenko 

FORMATION OF LINGUA INFORMATION COMPETENCE OF THE 

FUTURE INTERPRETERS 

 

Resume. The author analyzes the problem of the formation of linguistic and 

information competence of future translators, defines the basic components of the 

linguistic and information competence: linguistic and information competence, 

competence characterizes the data and highlights the function of each of them. The 

author points out the importance of mastering namely linguistic and information 

competence in the training of the translation industry. The structure of the 

linguistic competence of the student and interpreter as a unity of three 

components: language, speech, social and cultural. It was found that the 

relationship of linguistic competency and information is a prerequisite for learning 

foreign languages and training of future translators. 

Key words: linguistic and information competence, linguistic competence, 

information competence, translator, translation skills. 

 

Постановка проблеми. 

Оволодіння іноземною мовою та навичками перекладу для успішного 

виконання подальшої професійної перекладацької діяльності є кінцевим 

результатом підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі перекладу. В 

даному випадку йдеться про двомовність як основний компонент навчання 

перекладу, що визначає кінцеву мету навчання іншомовного спілкування – 

набуття студентами лінгво-інформаційної компетенції в усному і писемному 

перекладі. На нашу думку, наведені обставини роблять актуальним розвиток 

навичок перекладу, що сприяє формуванню лінгво-інформаційної 

компетенції у студентів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

 Лінгвістична компетенція розглядалася як радянськими (Л. Щерба, І. 

Зимня) та зарубіжними (Н. Чомський, В. Ульріх, Д. Хаймз, І. Тароун та Дж. 

Юл), так і вітчизняними вченими (М. Прадівлянний, І. Каменська, Т. 

Симоненко, Т. Лобанова). Сутність інформаційності розкрито в працях Д. 

Белла, A. Вербицького, Т. Вороніної, К. Коліна, А. Тоффлера та ін.  

Метою статті є визначення поняття лінгво-інформаційна компетенція 

та формування лінгво-інформаційної компетенції у майбутніх перекладачів. 

Виклад основного матеріалу. 

Визначення поняття лінгвістичної компетенції було сформульовано 

багатьма вченими. Так, С. Корнієнко визначила лінгвістичну компетенцію як 

здібність розпізнавати, називати і визначати лінгвістичні поняття, оперувати 

лінгвістичними фактами з фонетики, морфології, лексикології, синтаксису і 

стилістики, оволодівати нормами вимови, правопису і пунктуації
1
. 

                                                 
1
 Корнієнко С.І. Сутність і основні характеристики лінгвістичної компетентності майбутніх вчителів 

болгарської мови / С.І. Корнієнко // Педагогічні науки. – Вип. 4. Бердянськ, 2009. – С. 161. 
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І. Сніховська відзначила, що лінгвістична компетенція має складну 

багатоярусну структуру, яка відповідає різноманіттю компонентів 

комунікативної здібності мовців та включає в себе як суспільні, так і 

індивідуальні лінгвістичні знання про світ. В галузі використання мовних 

одиниць лінгвістична компетенція передбачає засвоєння обох сторін знака – 

як форми, так і змісту. Лінгвістична компетенція охоплює як продукування 

мовлення, так і його сприйняття, що пов’язано з проблемою розуміння між 

учасниками комунікації, а також з проблемою спільності асоціацій у адресата 

і адресанта мовленнєвого повідомлення
2
.  

С. Корнієнко виділяє основні компоненти лінгвістичної 

компетентності: 

1) знання щодо мовних одиниць і правил їх поєднання; 

2)  правила творення граматичних форм; 

3)  обсяг і точність володіння лінгвістичними компонентами; 

4)  здібність будувати речення за допомогою засвоєних мовних умінь
3
. 

О. Безкоровайна, Л. Мороз зазначають, що лінгвістична компетенція – 

це здатність вибудовувати граматично правильні форми і синтаксичні 

структури, а також розуміти змістові відрізки мови та використовувати їх в 

тому значенні, в якому вони використовуються носіями мови.
4
  

Лінгвістична компетенція є основним компонентом комунікативної 

компетенції. Лінгвістична компетенція включає лексичні, фонетичні, 

фонологічні, синтаксичні знання.  

Структура лінгвістичної компетенції студента-перекладача 

визначається як єдність трьох компонентів: мовний, мовленнєвий, 

соціокультурний. Отже, крім лексичних, граматичних, фонетичних та 

фонологічних знань, важливою складовою перекладацьких знань є 

соціокультурний аспект: країнознавчі, лінгвокраїнознавчі знання, вміння та 

навички. Цей компонент передбачає володіння знаннями про національно-

культурні реалії зарубіжних країн, про норми невербальної поведінки носіїв 

мови та про способи використання їх під час спілкування. 

Основним завданням перекладача є правильність передачі інформації 

між співрозмовниками. З вище поданих визначень лінгвістичної компетенції 

є очевидним, що без сформованої лінгвістичної компетенції правильність 

перекладу не можлива. Професійний перекладач повинен володіти різними 

                                                 
2
 Сніховська І.Е. Лінгвістична компетенція як фактор мовної гри / І.Е. Сніховська // Вісн. Житомир. 

держ. пед. ун-ту. – 2001. – № 8. – С. 159. 
3
 Корнієнко С.І. Сутність і основні характеристики лінгвістичної компетентності майбутніх вчителів 

болгарської мови / С.І. Корнієнко // Педагогічні науки. – Вип. 4. Бердянськ, 2009. – С. 163. 

4
 Безкоровайна, О.В., Мороз Л.В. Актуальні аспекти комунікативної компетенції студентів ВНЗ / О. В. 

Безкоровайна, Л. В. Мороз // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / 

Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - Вип. 64. - С. 48. 
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стратегіями та знати норми мови. Завдяки навчанню у майбутніх 

перекладачів розвивається самокритика. Професійний перекладач знає свої 

можливості і погоджується тільки на ту роботу, яку він в змозі виконати. 

Одним із завдань навчання перекладу – це професійне відношення до роботи. 

Майбутні перекладачі виконують різні завдання по перекладу, вони 

засвоюють різні способи перекладу, які застосовуються відповідно до 

ситуації. 

Під лінгвістичної компетенцією в методиці навчання іноземної мови, 

розуміється розвиток в студентів уміння активізувати та систематизувати 

лінгвістичні знання; знання словникових одиниць і граматичних правил, які 

перетворюють слово у висловлювання; придбання знань про способи 

відображення культурних цінностей в вивчається і рідною мовами (у лексиці, 

граматиці, побудові висловлювань), про можливі напрямки впливу рідної 

культури на висловлювання мови, що вивчається та вміння застосовувати 

такі знання на практиці і будувати висловлювання, адекватно відображають 

як культурні цінності носіїв іноземної мови, так і власні. 

У нашому розумінні лінгвістична компетенція – це здатність оперувати 

засвоєними лексичними та граматичними знаннями, що сприяють побудові 

осмислених висловлювань іноземною мовою з урахуванням відмінностей 

носіїв даної мови. 

Отже, лінгвістична компетенція включає в себе набуття знань 

студентами-перекладачами з іноземної мови, засвоєння їх, розвиток та 

збільшення лексичного запасу слів, володіння орфографічними та 

пунктуаційними нормами. Таким чином, лінгвістична компетенція 

майбутнього перекладача розуміється як сукупність формування мовного, 

мовленнєвого та соціокультурного компонентів. 

Ми вважаємо, основними складовими лінгво-інформаційної 

компетенції є лінгвістична та інформаційна. Граматичні, лексичні, 

синтаксичні, фонетичні аспекти мови формують лінгвістичну компетенцію, а 

країнознавчі та культурні особливості тієї країни, мова якої вивчається, 

формують інформаційну компетенцію. Знання мов служить важливим 

провідником до повного розуміння звичаїв і вірувань людей, тобто до 

навчання та розуміння культур народів світу. Слід підкреслити необхідність 

навчання культурі саме в її власних термінах. Особливий інтерес у цьому 

аспекті представляють слова, що відображають важливі для даного 

суспільства поняття, які не існують в інших мовах, так звана 

«безеквівалентна лексика». Наприклад, позначення подій, традицій, 

географічні назви, національні страви, які не мають аналогів у іншій країні. 

Вивчення такої лексики дає можливість студентам не тільки ознайомитися з 

культурною спадщиною, але і збільшити словниковий запас. 

Інформаційна компетенція засвоюється під час викладання іноземної 

мови майбутнім перекладачам з метою охарактеризування відомостей та 

особливостей культури та традицій народу країни мова, якої вивчається. 

Формування інформаційної компетенції у майбутніх перекладачів забезпечує 
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розуміння інформації та проведення вдалого перекладу в усній формі або 

письмово, та є основою для формування міжкультурної компетенції, яка 

передбачає здатність студентів здійснювати взаємодію в полікультурному 

суспільстві. 

Взаємозв’язок лінгвістичної та інформаційної компетенцій є 

необхідною умовою для засвоєння іноземної мови та підготовки 

кваліфікованих фахівців, їх взаємовивчення втілюється в одночасному 

поданні лінгвістичних феноменів (граматичні структури, фонетичні та 

лексичні одиниці) з країнознавчими і культурними аспектами мови, яка 

вивчається. 

Таким чином, формування інформаційної компетенції у майбутніх 

перекладачів забезпечує отримання та засвоєння знань про культуру, традиції 

та звичаї країни, мова якої вивчається.  

Інформаційна компетенція передбачає знання культурних 

особливостей носіїв мови, їх звичок, традицій, норм поведінки, етикету і 

вміння розуміти і адекватно використовувати їх в процесі спілкування, 

залишаючись при цьому носієм іншої культури. Формування цієї компетенції 

припускає інтеграцію особистості в систему світової та національної 

культури. Дана компетенція активізує полікультурну особистість, розвиває 

потребу в освіті як в засобі вивчення світу. 

У нашому розумінні інформаційна компетенція – здатність оперувати 

знаннями про досягнення не тільки рідної культури, а й культур народів світу 

як складових глобальної культури з метою взаємодії в процесі 

міжкультурного спілкування.  

Під інформаційною компетенцією ми розглядаємо знання правил і 

норм поведінки та культурно-історичної спадщини носіїв різних мов, 

усвідомлене сприйняття іншої культури та реалій за умови збереження 

національної особливості. 

Отже, лінгво-інформаційна компетенція – вміння особистості 

інтегруватися в систему світової культури, причому особистості, яка володіє 

запасом нормативної лексики і володіє способами відображення фактів 

культури вербальними і невербальними засобами, а також способами 

побудови осмислених англомовних висловлювань, що виражають 

сприйняття, розуміння і оцінку глобальної культури в контексті полілогу 

культур, вивчає і поповнює скарбницю світових досягнень культури, з 

урахуванням поглибленого пізнання і поваги до рідної культури. 

З нашої точки зору, лінгво-інформаційна компетенція вважатиметься 

сформованою, якщо студенти оволодіють:  

 знаннями про вплив культурної спадщини різних народів на 

культуру;  

 знаннями про орфографічні, пунктуаційні та граматичні 

особливості мови, яка вивчається, та рідної; 

 обізнаністю про розвиток культур країн світу; 
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 умінням працювати з різними типами навчально-довідкової, 

лінгвокраїнознавчої та культурологічної літератури при виконанні 

завдань англійською мовою;  

 умінням збирати, систематизувати та інтерпретувати інформацію 

англійською мовою про країну, мова якої вивчається;  

 умінням проводити аналогії, зіставлення, узагальнення при 

порівнянні пам’яток світової культури з пам’ятниками, наявними в 

музеях нашої країни; 

 умінням писати лінгвокраїнознавчі реферати, анотації, проекти 

англійською мовою;  

 умінням представляти шедеври української культури в контексті 

полілогу культур для англомовних іноземних гостей.  

Ми вважаємо, що лінгво-інформаційна компетенція пронизує всі 

елементи професійної компетенції перекладача. Вона базується на 

лінгвістичній та інформаційній компетенціях, які формуються в процесі 

навчання іноземної мови.  

Висновки. 

Отже, реалізація лінгво-інформаційної компетенції вимагає від 

перекладача визначеної стратегії. Йому необхідно усвідомлювати себе як 

посередника не тільки міжмовної, а й міжкультурної комунікації, розуміти, 

що вихідне повідомлення є «носієм» культури і будь-яка лексична одиниця 

може мати національно-культурну специфіку, не завжди безпосередньо 

виражену вербально. Перекладач також повинен постійно збагачувати і 

розширювати свої знання, повинен проявляти інтерес і повагу до культури 

країн, мови яких вивчаються, вміти зіставляти з нею рідну культуру, 

виявляти відмінності. 

Перспективи подальших досліджень 

Полягають у розробці системи вправ для засвоєння лінгво-

інформаційної компетенції у майбутніх перекладачів. 


