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STRESZCZENIE. Artykuł został poświęcony roli przekładu w nauce języka ukraiń
skiego jako obcego. Przedstawiono rezultaty ankiet przeprowadzonych wśród studentów 
filologii ukraińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio
europejskiej w Przemyślu (pytania: 1) w jaki sposób przekład pomaga w nauce języka oraz 
2) tłumaczenie jakich tekstów jest najbardziej skuteczne dla nauki języka obcego).

THE ROLE OF TRANSLATION IN TEACHING 
UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

OXANA BARANIVSKA 
Jagiellonian University, Krakow — Poland

ABSTRACT. The article focuses on the analysis of the role of translation in the process 
of teaching Ukrainian as a foreign language. The results are based on intervewing students 
who study Ukrainian in Jagiellonian University, and Higher State East-European School 
in PshemysT. Certain questions have been analyzed: 1) how does translation help in mastering 
a language? 2) translation of what texts helps to get the best results?

Роль перекладу як одт п 3i складових елемешгв процесу вивчення 
й навчання шоземно!' мови, без перебпьшень, надзвичайно велика. 
Йдеться про його усну й писемну форми. Поряд i3 питаниям, слушан

иям, мовленням, писаниям, як вщомо, перекладу теж належить вагоме мюце 
в навчальному процест Проте сучасна методика навчання шоземнии мовам 
дещо „ввдсувае” переклад, ставлячи на перше мюце комушкативний шдхщ. 
Та чи варто ввдмовлятися ввд перекладу? Не йдеться про те, що його роль пови
нна бути стрижневою, а про те, що його бажано використовувати поряд i3 шши- 
ми дидактичними методами.

Переклад у дидактищ, а також навчання перекладу здшснюеться на осно- 
ßi актуал1заци под1бних, а навНь часто тих самих техшк розвитку мовних умшь 
i навичок1. Проблема використання перекладу в npou,eci вивчення мови не 
е новою: систематично з ’являються нов i дослщження й ввдбуваються HOßi диску- 
ciï. Насамперед вони виникають у середовинр в и кладам i в пюземних мов. Серед 
актуальних дослщжень зазначено! проблеми можемо вид i лиги пращ А. Пшей-

1 Р. Plusa, Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy, Katowice 2007.



öinia2 3, Ф. ГручР, П. Плуси4. Перший серед названии; amopiß зазначае, що „пере
клад, який робить учень у npoueci вивчення i i юземно! мови, е передовс1м засо- 
бом, за допомогою якого зреал1зовуються певш дидактичш цЫ , зокрема розу- 
мшня шоземно! мови, опанування лексикою й розум шня граматичноС будови, 
вмшня висловити думку тощо”5. Cboï погляди Bi и шдсумовуе так: „Переклад 
е Ильки одним i3 дидактичних засоб1в, що використовуються в сучасшй мето- 
дищ навчання (ноземних мов”6. Про роль перекладу в навчанш шоземних мов 
писав Ф. Груча, який зокрема не погоджуеться з вимогами сучасно! методики, 
що вщкидае переклад у Инь. На його думку, погляди методист! в, яю вважають 
переклад несуттевим у npoueci навчання шоземних мов, науково необгрунто- 
ваш7.

Здавалось би, що переклад можна пропонувати студенту тодг коли в ньо- 
го вже сформувалися певш знания, вмшня й навички з (ноземюн мови. 3 одного 
боку, це, справде так. Але з iHmoro, — треба враховувати, що щ вмшня й нави
чки формуються завдяки перекладу, адже переклад може бути процесом, що 
функцюнуе як на вербальному, так i на текстовому р1внях, вш може впливати 
на розвиток окремих компетенщй студента. Ввдтак переклад тексту (як з мови 
А мовою Б, так i навпаки) вщдзеркалюеться в розвитку вмш ня його сприйнят- 
тя, читання, а дал1 — граф1чного запису, натомють усний переклад — це розви
ток умшня слухати, сприймати текст8.

Сьогодш майже в кожному навчальному заклад i виокремлено систему 
предмеИв, що формують перекладознавчий блок як теоретичного, так i прак
тичного характеру. Наприклад, на кафедр) украппстики Ягеллонського ушвер- 
ситету студентам пропонують транслаторику (60 годин), художнш переклад 
(60 годин), переклад спещалпованих тексИв (30 годин), критику перекладу 
(30 годин), основи перекладознавства (60 годин), перекладацьку майстершсть 
(30 годин). Перший — на 3 курс! лгценщату, a Bei imni — в Maricrparypi (два 
курси) 3i спещал1зацй „перекладознавство” . Виходить, що студента можуть 
перекладати Ильки 60 годин упродовж трьох роюв навчання i 210 — протя- 
гом двох наступних. Загалом, у  студента-украпйста, який навчаеться 5 KypciB, 
е можливють перекладати 270 годин, причому 270 — це Teopia з практикою, 
а не сам практичний курс перекладу, тобто насправд! 200 годин. Багато це чи 
мало? 3 погляду навчально! программ вищо! школи це нормально. Але чи щ 
години дадуть змогу удосконалити знания в галуз1 практичного перекладу? 
Та по стае одразу й наступив питания: щоб перекладати (нав1гь вибрати пере- 
кладознавчу спещал1защю), треба володНи мовою на певному р1вш, адже 
щ 210 годин занять у Maricrparypi призначеш для людей, яю вже спроможш 
перекладати.

Тож чи роль перекладу зводиться Ильки до прослуховування вище пере- 
рахованих предмеИв? Напевно, ш. Адже з самого початку вивчення мови мае
мо справу з найелементарнi шим перекладом простих речень, шод1 складних

2 A. P rzejb isz, Rola tłumaczenia w nauczaniu języków obcych, [w:] F. Grucza (red.): Polska myśl 
glottodydaktyczna. Warszawa 1979, s. 357-376.

3 F. Grucza, Nauczanie języków obcych a tłumaczenie, [w:] F. Grucza (red.): Polska myśl glotto
dydaktyczna, Warszawa 1979, s. 314-326.

4 P. P lusa, Ibidem.
5 A. P rzejb isz, Ibidem, s. 359.
6 A. P rzejb isz, Ibidem, s. 362.
7 F. Grucza, Ibidem., s. 326.
8 P. Jóźw ik iew icz , Przekład a proces nauczania języka ukraińskiego, Teopin i практика викла- 

дання укратськог мови як тоземноï, Льв1в 2007, вип. 2, s. 213.
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(з двома граматичними основами максимально). Вивчення ж мови не поля- 
гае у зазубрюванш „сухих” сл1в без контексту. Найпросшпа pin (хоча це лише 
на перший погляд може видаватися най про стопим) — вивчити напам'ять слова 
(наприклад, двадцать нових ел i в) i пишатися тим, що сьогодш збагатився слов- 
никовий запас. Але чи знания тих двадцати шив без контекстуального викорис- 
тання буде достатшм? Мабуть, ш. По-перше, якщо слово належить до само cri ft- 
них частин мови, то його сполучувашсть вимагатиме керування, узгодження 
чи прилягання, що найкраще (i найпроепше) демонструеться в тексте По-друге, 
в пронес i перекладу бачимо обидв1 конструкцй' як мовою джерела, так i мовою 
перекладу.

Говорячи про переклад на заняттях з украшсько! мови як iHOземно!, маемо 
на у ваз i переклад як украшською (в нашому випадку з польсько!), так i з укра- 
ÏHCbKOÏ (польською). Переклад в один 6i к (наприклад, тальки украшською) буде 
неповний. Звичайно, при цьому запам'ятаеться бшыпе граматичних конструк- 
щй i лексики, але вивчення лексики також бувае ефективним у процеа перекла
ду текстав рУдною мовою (з шоземно'У).

Багаторшна практика викладання украшсько! мови в Ягеллонському уш- 
вереш е п i занять з практичного перекладу (переклад спещалУзованих текста в) 
у Виной державы i й схщноевропейськш школ i в Перемипип довела, що пере
клад текста в „в обидва боки” дае позитивы i результата.

Комущкативний метод, що сьогодш по ci дае передовi позици, теж е важли- 
вим для вивчення мови, але для пУдготовки ф i лологУ в-украгш cri в цьош шдходу 
замало. Адже у ф i л о л о га-у краУ н i ста (чи русиста, богсмУ ста) повинш бути розви- 
нута однаково Bei компетенцй': граматична, лексична, стилУстична, орфографУчна. 
Якщо навчання мови базуватиметься тУльки на комунУкативному acneicri, вмУння 
грамотно писати й висловлювати свою думку може (хоча не завжди) трохи „куль- 
гати”. Комущкативний аспект, як видаеться, найбУлын корисний на курсах iHO- 
земних мов. Але фУлолог повинен умУти бУльше, нУж пересУчний носУй мови.

Щоб з'ясувати, якою е роль перекладу у вивченнУ Уноземно! мови, було 
проведено опитування серед студентУв-украшУстУв Ягеллонського ушверсите- 
ту i Вищо! державно! схУдноевропейсько! школи в Перемшшп. Запропоновано 
два запитання: 1. НаскУльки переклад дае змогу опанувати мову? i 2. Переклад 
яких текстУ в допомагае найкраще У найшвидше вивчити мову? На перше питан
ия маемо таю вУдповУдУ:9

-  Завдяки перекладу можна вивчити багато слУв, а також пригадати Ti, 
що траплялися рашше. Переклад допомагае краще писати й швидше навчити- 
ся розмовляти украшською;

-  Переклад допомагае збагатити словниковий запас кожно! мови, зрозумУти 
специфУку дано! мови, розвивае нашу креатившеть;

Вивчення напам’ять слУв, написаних у стовпчик (словничок), не дае 
бажаного результату, осюльки !х швидко забувають. А от слова, вжитУ в речен- 
н1, набагато легше засвотги. У nponeci перекладу виробляються навички щодо 
використання прийменниюв. Переклад дае змогу грамотно будувати синтак- 
сичш структури;

-  Переклад — це найважливУша частина наших занять (Це eidnoeidb сту
дентки, яка .upić стати перекладачем — О. Б.);

Завдяки перекладу вивчаемо pi3Hi конструкцИ, а також запам’ятовуемо 
написания слУв;

Роль перекладу в навчанш
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9 Кожна в1дпов1дь (окремош студента) починаеться з нового рядка.
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-  Пвд час перекладу збагачуеться словниковий запас, завжди е можливють 
пор1вняти структуру мови, будову речень; у nponeci перекладу автоматично 
спрацьовуе в1зуальна пам’ять, а це знову ж таки поповнення словникового запасу;

-  У nponeci здшснення перекладу студент оволод1вае лексичною базою 
мови, вчиться реал1зувати певш синтаксичш структури (особливо прийменни- 
кового типу), тдвитцуе свш граматичний р1вень;

-  Переклад дае змогу бшыне прапювати 3i словником, а також бачити pia
ni Bapiamn перекладу одного й того самого речения (синонтм1чш конструкцп );

-  Переклад збагачуе Hanii знания не Ильки на pieni граматики чи орфогра- 
фи, але й на pißm спещал1зовано1 лексики (коли перекладаемо тексти з р1зних 
галузей знань).

Yci студента (без винятку) вважають, що роль перекладу е вагомою. Без ньо- 
го неможливе добре оволодтги шоземною мовою.

Ввдповщ1 на друге запитання теж не були надто рпними чи протилежними. 
bi льплеть з опитуваних вщповша, що найкращими для вивчення мови е публь 
цистичш тексти О'хнш переклад), зокрема почерпнул з 1нтернету. Ось що вщ- 
повши майбутш ф i л о л о ги-у кр aÏH i сти :

-  Пщ час вивчення мови найбшыне допомагають тексти, пов’язаш 3i щоден- 
ним життям, торпвлею, а також медичш, юридичш;

Найкращими для перекладу е науково-популярш тексти;
Цдкавим и е економ1чш, юридичш тексти, а також есе;

-  Важливо, щоб тексти, яю перекладаемо на заняттях, не були занадто 
важю. Вони повинш стосуватися B c ix  сфер життя. Спец1ал130ван1 тексти можна 
перекладати, але Ильки час вщ часу;

-  Слщ перекладати pi3HOMaHimi тексти — публ1цистичт, HayKOBi, худож- 
т ,  а також тексти, що мютять елементи розмовного стилю, слова, якими послу- 
говуеться укра1нське сусшльство щоденно. А завдяки цьому можна одразу пере
кладати “живе слово”;

-  Найкращими для перекладу е тексти, що походять з 1нтернет-мережт 
HayKOBi тексти перекладати важко;

-  Тексти, що щкавлять студенНв i яю студента перекладатимуть i3 задо- 
воленням, найчасНше належать до публ1цистичного стилю. Ефективним для 
вивчення мови е також художнш сталь, але вш важчий, зважаючи на наявшсть 
велико1 юлькосН художн1х засоб1в;

-  Вивчата шоземну (укра1нську) мову допомагають художш тексти (знач- 
на розмовна база, синошм1чш ряди, множинн!сть синтаксичних структур). 
Вони розвивають читацьку думку, мислення;

-  Для вивчення мови варто перекладати тексти 3i сфери полНики. Найваж- 
чими для перекладу е тексти, що мютять елементи тумору, а також юторичш;

-  Корисним i цпсавим е переклад спец1ал1зованих тексНв — юридичних, 
медичних, економ1чних;

-  Найкраще допомагають засво'Ии мову тексти, що стосуються pi зних 
сфер життя — здоров’я, науки, культури. Завдяки ним збагачуемо свш словни
ковий запас. Хоча переклад юридичних й економ1чних текспв набагато важчий, 
Hi ж текста з вищезазначених галузей, проте ïx теж с.шд перекладати, щоб кра- 
ще вивчити мову. Переклад публщистичних текст iß част1ше ставатиме в приго- 
ai. ан\ж переклад художньо']' л1тератури.

Як показують в1дпов1д1 студенНв, yci вони вважають, що переклад — ефек- 
тивна форма робота (щоправда, i под i думки не збиаються, наприклад щодо 
того,чи у вивченн1 мови допомагае переклад художшх тексНв).

О. Барашвсыса



Зважаючи на очжування студентов, намагаемося йти ïm назустр1ч. У сво- 
ш  робсш найчастше використовуемо иублщистичш тексти (передовым 
з 1нтернет-видань). 1хньою перевагою е актуальшсть, перюдичшсть, ушвер- 
сальшсть й автентичшсть, а також те, що вони невеликого обсягу, що теж сут- 
тево в навчанш шоземюн мови10 11. Публщистичн! тексти мютять мовний мате- 
pian, багатий на граматичш, стшпстичш, лексичш (напр. синошм1чш) форми. 
Тематично щ тексти теж pi3m.

Актуальшсть у дидактищ важлива з двох причин: 1) завжди св1жа шфор- 
мащя, а це защкавлюе студент! в бшыне, ашж iнфopмaцiя кшькар1чно1 давност!;
2) мовою (лексикою) публщистики послуговуеться широке коло носйв мови. 
Переклад публ i цистин них тексНв е в 1дм1иною вправою для закр1плення прак- 
тичних знань з мови, вправою, що дае змогу перев1рити граматичну, стил!стич- 
ну, орфограф1чну компетенщю студента, його лексичне багатство й культуру 
мовлення, а також ухпння писати, тобто доносити до читача чи слухача текст. 
Перекладати варто й рщною мовою, й шоземною. Однак не слщ зовшм вщмов- 
лятися ввд перекладу художшх текслв.

I художня л1тература (p i3H i жанри), й публщистика (газета, журнали, 
1нтернет-видання тощо) щонайкраще „пристосоваш” до реал1зацй‘ завдань 
навчання шоземшн мови, адже:

-  публi цистичний i художшй тексти М1стять оригшальний, автентичний 
мовний матер i ал, що е необхщним засобом навчання й вивчення мови;

-  характеризуються там, що м 1стятъ актуальну 1нформац1ю про культуру 
й реалп краши;

художнi тексти батат! на жаргошзми, 1сторизми, ештети, метафори, фра- 
зеолопзми, зокрема й присл1в’я i приказки i под., запам’ятовування яких мож- 
ливе тшьки завдяки робот! з текстом (спочатку п1д час читання, а шзшше п1д 
час перекладу);

-  як публщистичний, так i художшй тексти \пстять не лише нову лекси
ку, але й HOßi структури. Як вщомо, HOßi слова добре запам’ятовуються саме 
в контекст1, тому вивчення мови найкраще спроектувати на текст, зокрема 
й переклад аючи його.

Очевидно, вивчення мови не може базуватися лльки на переклад! текст!в, 
тому що така методика може стати небезпечною. Адже цей процес багато- 
векторний i взаемопов’язаний: слухання тексту i його розумшня — запорука 
доброго перекладу (усного), вм!ння грамотно висловити свою думку в усному 
мовленш й на письм! (граматичн!. стил!стичн!. лексичн! й орфограф!чш норми) 
теж е важливим у володшш мовою.

А в!дпов!ддю на роздуми про те, перекладати чи не перекладати на занят- 
тях з мови (шоземно!), нехай стануть слова Ф. Tpyni: „Yci засоби, що е ефектив- 
ними, повинш використовуватася в навчанн! !ноземним мовам”11.

Роль перекладу в навчанш
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10 A. K o zło w sk i, Metodyka nauczania języków obcych w szkolnictwie średnim i wyższym, 
Piotrków Trybunalski 1996, s. 102.

11 F. Grucza, Ibidem, s. 323.


