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В публікації розглянуто проблему формування граматичних навичок говоріння німецькою
мовою після англійської у майбутніх перекладачів. Ефективність навчального процесу з другої
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Загальна мета навчання німецької мови (НМ) як другої іноземної (ІМ2) як
спеціальності зумовлюється соціальним замовленням і має бути зафіксована у
нормативних документах, які регламентують професійну підготовку майбутніх
перекладачів. Специфіка курсу ІМ2 у майбутніх перекладачів полягає в тому, що ним
має бути забезпечено досягнення такого рівня володіння мовою, який дозволив би
використовувати її в перекладацькій діяльності і слугував би базою для подальшого
самовдосконалення.

З цих позицій визначення особливостей формування граматичної компетенції
говоріння НМ як ІМ2 у перекладачів ми будемо здійснювати в контексті формування
його професійної компетенції.

Метою статті є розгляд особливостей формування граматичних навичок
говоріння німецькою мовою як другою іноземною після англійської у майбутніх
перекладачів.

У науковій літературі, присвяченій проблемам професійної підготовки
перекладача, розглядаються питання, пов’язані з визначенням вимог до його
професійної компетенції, змісту знань і умінь, необхідних перекладачеві в
професійній діяльності, компонентів професійної компетенції і шляхів її формування
(И. С. Алексеева, Я. Б. Емельянова, В. Н. Комиссаров, Л. К. Латышев, Р. К. Миньяр-
Белоручев, О. Г. Оберемко, Е. Р. Поршнева, М. И. Прозорова, Г. А. Самійленко,
С. В. Тюленев та ін.).

Вивчення та аналіз спеціальної літератури свідчать про те, що основною метою
професійної підготовки перекладача є формування перекладацької компетенції.
Визначення поняття „професійна перекладацька компетенція” і трактування її змісту
здійснюється вченими по-різному.

Так, Р. К. Міньяр-Бєлоручев [4, с. 11] під перекладацькою компетенцією розуміє
знання перекладачем двох мов і вільне володіння ними. Учений включає в
професійну компетентність перекладача володіння мовною і мовленнєвою
компетенціями, а також навичками перекладу, ораторською майстерністю та
літературним талантом.
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Л. К. Латишев [8, с. 12-16] визначає перекладацьку компетенцію як сукупність
знань, умінь та навичок, які дозволяють перекладачеві успішно вирішувати свої
професійні завдання. У структурі перекладацької компетенції він виділяє дві
частини: базову та прагматичну, які пов’язані з умінням перекладати,
використовуючи різні варіанти перекладу відповідно до його тематично-текстового
жанру.

В. Н. Комісаровим [7] створено цілісну концепцію професійної перекладацької
компетенції, складовими якої вчений розглядає мовну, мовленнєву, комунікативну,
текстоутворювальну та технічну компетенції. Розглянемо коротко кожну з них,
спираючись на концептуальні положення формування професійної перекладацької
компетенції, сформульовані В. Н. Комісаровим.

За словником методичних термінів „комунікативна компетенція визначається як
здатність вирішувати засобами іноземної мови актуальні для тих, хто навчається,
завдання спілкування з побутового, навчального, виробничого й культурного життя,
а також уміння того, хто навчається, користуватися фактами мови і мовлення для
реалізації спілкування” [1, с. 103].

У професійній іншомовній освіті вчителів / викладачів комунікативна
компетенція передбачає здатність сприймати іншомовні тексти згідно з поставленою
метою, а також породжувати іншомовні тексти залежно від комунікативної ситуації
[9, c. 6].

Деталізується комунікативна мовленнєва компетенція в Загальноєвропейських
рекомендаціях з мовної освіти [5, с. 108-123], де вона розглядається як така, що
складається з певних компонентів: лінгвістичного, соціолінгвістичного та
прагматичного.

Лінгвістична компетенція являє собою знання й здатність використовувати
формальні здібності, на основі яких можуть бути породжені й сформульовані
правильно оформлені, повнозначні висловлювання. Вона складається з лексичної,
граматичної, фонологічної, орфографічної та орфоепічної компетенцій.

Соціолінгвістична компетенція містить у собі знання й уміння, які є необхідними
для здійснення соціального аспекту використання мови: лінгвістичні маркери
соціальних стосунків, правила ввічливості, вислови народної мудрості, відмінності у
реєстрах мовлення, діалекти та акценти.

Прагматична компетенція пов’язана із знаннями користувача про принципи, за
якими висловлювання організуються, структуруються та укладаються;
використовуються для реалізації комунікативних функцій; узгоджуються згідно з
інтерактивними та трансактивними схемами.

Комунікативна компетенція в теорії підготовки перекладачів трактується інакше,
з огляду на специфіку перекладацької діяльності, а саме: як здатність людини до
інференції – формування правильних висновків з мовленнєвих висловлювань щодо їх
повного змісту або „смислу” на основі фонових знань. Звідси комунікативна
компетенція перекладача, на відміну від комунікативної компетенції звичайних
комунікантів, має зіставно-динамічний характер, який виявляється у здатності
перекладача до інференції й у наявності в нього вмінь зіставляти інференціальні
здібності представників двох мовних колективів, роблячи висновки щодо
необхідності зміни мовного змісту висловлювання у перекладі з метою забезпечення
можливості необхідних висновків про його повний смисл [6].

Мовленнєва компетенція перекладача, як і будь-якої іншої мовної особистості,
може бути визначена як усвідомлення загального та специфічного в правилах
мовленнєвої поведінки у сферах спілкування, що вивчаються, оперативне володіння
цими правилами, уміння породжувати та варіювати мовлення, яке є комунікативно
прийнятним з погляду носія мови.

Текстоутворювальна компетенція перекладача складається зі знань правил і
стереотипів, прийнятих у певному мовному колективі для створення текстів різних
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типів, розбіжностей у загальній стратегії побудови тексту в двох мовах та умінь
створювати тексти різних типів.

Технічна компетенція перекладача являє собою специфічні знання, уміння й
навички, необхідні для виконання перекладацької діяльності. Перекладацькі знання
мають забезпечити розуміння сутності й завдань перекладацької діяльності,
ознайомлення з основними положеннями теорії перекладу, з варіантами
перекладацької стратегії і технічними прийомами перекладу.

Значне місце серед названих компетенцій займає мовна компетенція перекладача,
з рівнем розвитку якої пов’язується рівень розвитку його загальної професійної
компетентності.

Мовна компетенція перекладача містить у собі всі аспекти володіння мовою,
характерні для будь-якого носія мови, але має водночас ряд специфічних
особливостей. Перекладач, як і будь-який учасник мовленнєвої комунікації, зберігає
в своїй пам’яті знання про систему, норму та узус мови, про його словниковий склад
і граматичну будову, про правила використання одиниць мови для побудови
мовленнєвих висловлень, про переважне використання певних наборів мовних
одиниць у різних сферах спілкування, про територіальні, соціальні й професійні
відмінності у вживанні таких одиниць, про вплив ситуації спілкування на вибір і
характер використання мовних одиниць та взаємин учасників спілкування, їх
рольових функцій. Але водночас до мовної, зокрема граматичної, компетенції
перекладача висуваються додаткові вимоги: він повинен володіти достатньою
мовною компетенцією в двох мовах, які задіяні в перекладі, як в рецептивних, так і в
продуктивних видах мовленнєвої діяльності (МД). При цьому сфера та цілі
спілкування, вибір та спосіб використання мовних засобів визначаються оригіналом,
тобто задаються зовні, що передбачає високий рівень професійного володіння
мовною компетенцією. Мовна компетенція перекладача відрізняється особливою
гнучкістю та пластичністю, здатністю швидко перебудовуватися, переходити від
мовосприйняття до мовопородження, від однієї мови до іншої, від одного стилю та
реєстру до іншого, оптимально вирішувати перекладацькі труднощі, які виникають
через розбіжності у граматичній побудові двох мов, змінювати тип лексики, що
використовується, та синтаксичну архітектоніку свого мовлення [6, с. 36; 7, с. 326-
339].

Завершуючи огляд компетенцій перекладача, зазначимо, що його професійна
компетентність передбачає досконале володіння ним мовою оригіналу (іноземною
мовою), мовою перекладу (рідною мовою) та технікою перекладу. Зазначені
компетенції формуються всім змістом професійної підготовки перекладачів.

Присвоюючи НМ як ІМ2 статус мови оригіналу (за термінологією
перекладознавства) в професійній підготовці перекладача, ми зосереджуємо нашу
увагу на такій складовій його мовної компетенції, як граматична компетенція
говоріння, що визначається як знання і здатність користуватися граматичними
ресурсами мови [5, с. 112].

Для процесу формування граматичних навичок говоріння в ІМ2 характерна така ж
сама сукупність граматичних операцій і дій, як і в першій іноземній мові (ІМ1).
Особливістю є те, що формування граматичних навичок говоріння в ІМ2
здійснюється з опорою на наявний у студентів лінгвістичний досвід в ІМ1 та рідній
мові (РМ), що сприяє більш швидкому оволодінню граматичними явищами та
рисами їх функціонування і скорочує процес формування навички
(Н. В. Барышников, И. Л. Бим, Г. В. Давыденко, Л. Г. Денисова, А. А. Залевская,
Б. А. Лапидус, А. С. Маркосян, Б. М. Маруневич, В. В. Сафонова, Э. И. Соловцова,
Т. А. Трофимова, А. В. Щепилова та ін.).

Формування граматичних навичок говоріння в ІМ2 з опорою на лінгвістичний
досвід студентів може передбачати: а) перенесення продуктивних граматичних
навичок з ІМ1 на новий мовний матеріал та їх актуалізацію; б) корекцію граматичних
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навичок в ІМ1; в) формування нових навичок, відсутніх у лінгвістичному досвіді
студентів.

Вивчення механізмів перенесення, корекції та формування мовленнєвих навичок
становить предмет психології навчання мовлення. Ідеться про зіставний аналіз
психологічної структури мовленнєвої дії різними мовами, за рахунок якого
відбувається вичленення в цій структурі універсальних компонентів, не зумовлених
особливостями конкретної мови, і компонентів структури мовленнєвої дії, так
званих, ареальних. Однак проблема розробки типології різних способів породження
мовлення різними мовами залишається поки що не дослідженою. Її вирішення могло
б дати, на думку психологів, чітке уявлення про структуру мовленнєвої дії загалом,
особливо про те, в яких ланках мовленнєвої дії можлива варіативність її здійснення і
в яких межах.

У науковій літературі бракує визначення граматичних навичок говоріння ІМ2, і
ми будемо розглядати їх у тих дефініціях, які є характерними для ІМ1. Спираючись
на операційний склад граматичної дії, яка має бути автоматизована, та на
репродуктивні граматичні навички говоріння в ІМ1, граматичними навичками
говоріння, що підлягають формуванню в НМ як ІМ2, ми будемо розглядати навички
коректного й автоматизованого виконання всіх операцій, які входять у граматичну
навичку говоріння: вибору структури, адекватної мовленнєвому замислу відповідно
до ситуації; морфолого-синтаксичного оформлення граматичної структури; оцінки
адекватності цих дій [2; 3; 10].

Слід зазначити також, що чинною програмою з НМ як ІМ2 не передбачено, на
жаль, розвиток професійно орієнтованих умінь усного перекладу, який нам здається
доцільним вже з першого року підготовки перекладачів, що готувало б їх до
формування власне перекладацької компетенції на старших роках навчання у курсі
перекладу. Дослідження граматичних проблем перекладу пов’язується в науковій
літературі з граматичними відповідностями і граматичними трансформаціями, які
мають в ньому місце. Складовою умінь усного перекладу вважають знання
граматичних перекладацьких відповідностей і автоматизовані навички їх вживання.
На думку теоретиків перекладознавства, саме граматична компетенція передбачає
повноцінне володіння знаннями відповідностей граматичних значень у різних
системах, а рівень її розвитку в двох мовах (у вихідній мові й у мові перекладу) є
необхідною умовою еквівалентної передачі граматичної специфіки оригіналу
(И. С. Алексеева, В. Н. Комиссаров, Л. К. Латышев, С. В. Тюленев).

У перекладознавстві виділяють граматичні невідповідності двох видів. Перші не
становлять особливих перекладацьких труднощів, наприклад, зворотність дієслова
„sich erinnern” або його керування. Такі невідповідності належать до граматичної
системи мови й засвоюються разом з нею. Повноцінне володіння знаннями про ці
граматичні невідповідності передбачає мовна компетенція. Граматичні
невідповідності другого виду знаходяться у сфері перекладацької компетентності й
вимагають перекладацьких рішень. До таких належать: відсутність певного
граматичного явища у мові перекладу й структурні розбіжності граматичного
значення в системі мови в його конвенціональному та функціональному діапазонах
при мовленнєвій реалізації в мові оригіналу або в мові перекладу.

Прикладом таких перекладацьких невідповідностей можуть слугувати такі
граматичні структури: 1) герундій в англійській мові (АМ) – інфінітивна конструкція
в українській мові (УМ) та НМ: Go on doing your exercises (АМ) – Продовжуйте
виконувати вправи (УМ) – Setzen Sie fort, die Übungen zu machen (НМ); 2) наявність
умовного способу для вираження дій, які належать до різного проміжку часу в АМ –
їх відсутність в УМ та НМ: I should write a letter to him if I knew his address (сьогодні
або завтра) (I should have written a letter to him if I knew his address (вчора, (АМ)) – Я б
написав йому листа, якщо б знав його адресу (сьогодні, завтра або вчора (УМ)) – Ich
schriebe an ihn einen Brief, wenn ich seine Adresse wüsste (сьогодні, завтра або вчора
(HМ)).
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Такі граматичні невідповідності потребують вибору перекладацьких рішень,
пов’язаних з граматичними трансформаціями. Перекладацькі граматичні
трансформації передбачають зміну частин мови і перебудову граматичних форм при
перекладі з мови оригіналу на мову перекладу; пропуск елементів вихідного тексту
через їхню надлишковість у мові перекладу, наприклад, при перекладі
складнопідрядного речення з мови оригіналу підрядне речення може опускатися;
додавання як зворотний процес, який вимагає поширення будь-якого згорнутого, з
точки зору мови перекладу, в оригіналі мовного звороту; зміна порядку слів, що
зумовлюється розбіжностями у вимогах до порядку слів у різних мовах, а також
зміна граматичних форм мови оригіналу в мові перекладу. Окрім того,
репрезентативність перекладу на граматичному рівні забезпечується dрахуванням
мовної норми та мовленнєвого узусу.

Навчання пошуку перекладацьких рішень передбачено на старших курсах у курсі
перекладу. Однак, ми вважаємо, що вже в практичному курсі з НМ як ІМ2 при
формуванні граматичних навичок говоріння на першому році навчання може бути
виділена їх професійно орієнтована складова, якою було б передбачено:
1) оволодіння студентами прийомами порівняльно-зіставного аналізу граматичних
явищ НМ та УМ, НМ та АМ з метою виявлення схожостей та розбіжностей в їх
формі, значенні та особливостях вживання; 2) розвиток у студентів таких
спеціальних навичок: виконувати дії на двох / трьох мовах: НМ та УМ НМ та АМ,
АМ, НМ та УМ; переключатися з однієї мови на іншу – з російської мови (РМ) на
УМ і навпаки з НМ на УМ; з НМ на АМ і навпаки з АМ на НМ і з АМ на НМ та на
УМ; долати труднощі, пов’язані з граматичними особливостями вихідної мови.

Висновки. Формування граматичних навичок говоріння НМ як ІМ2 повинно вже
відбуватися з першого року підготовки перекладачів та мати професійно орієнтовану
спрямованість. Професійно орієнтованою складовою граматичних навичок говоріння
має бути передбачено оволодіння студентами прийомами порівняльно-зіставного
аналізу граматичних явищ контактуючих мов та розвиток у них спеціальних навичок,
які дозволяють їм виконувати дії на різних мовах, переключатися з однієї мови на
іншу та долати труднощі, пов’язані з граматичними особливостями вихідної мови.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
ГОВОРЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО У БУДУЩИХ

ПЕРЕВОДЧИКОВ

А. А. Анисимова

В публикации рассматривается проблема формирования грамматических навыков говорения на
немецком языке после английского у будущих переводчиков. Эффективность учебного процесса по
второму иностранному языку может  достигаться за счет учета специфики формирования
грамматических навыков говорения на немецком языке после английского у будущих переводчиков.

Ключевые слова: первый иностранный язык, второй иностранный язык, переводческая компетенция,
грамматические навыки говорения.

SPECIFIC PECULIARITIES OF THE GRAMMATICAL SKILLS FORMATION FOR SPEAKING
GERMAN AFTER ENGLISH OF FUTURE INTERPRETERS

A. A. Anisimova

The article is devoted to the problem of formation of grammatical skills for speaking German (as a second
foreign language after English) of future interpreters. The author of the article mentions that the efficiency of the
educational process of learning the second foreign language can be achieved at the expense of the taking into
account specificity of grammatical skills for speaking German as a second foreign language.

Key words: the first foreign language, the second foreign language, translator competence, grammatical skills
of speaking.
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