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Передмова до серії (UTTU Series)

Посібник, що пропонується Вашій увазі, є черговим виданням у серії під егідою 
Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП), повна назва англійською мо-
вою якої є Ukrainian Translator Trainers’ Union (UTTU). Спілка є всеукраїнською гро-
мадською організацією, яка об’єднує фахівців у галузі навчання перекладу на осно-
ві спільності інтересів для реалізації мети та завдань ВСВП, які передусім полягають 
у підвищенні якості підготовки перекладачів в освітніх закладах України.

Певною мірою серія UTTA Series є спадкоємницею серії Dictum Factum, в межах 
якої вийшло чимало якісних підручників та посібників для навчання майбутніх пе-
рекладачів, і яка зіграла свою позитивну роль у підвищенні ефективності навчання 
перекладачів з англійської мови. Однак, якщо до підготовки навчально-методич-
них матеріалів у серії Dictum Factum залучалися переважно фахівці кафедр теорії 
та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна, а також кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (що було виправданим 
на початку 2000-х років, оскільки лише згадані кафедри на той час мали достат-
ній досвід підготовки перекладачів), то нині ситуація докорінно змінилася. В Україні 
нині працюють десятки кафедр перекладу, деякі з яких накопичили значний (до 
двадцяти років) досвід роботи, а викладачі мають незаперечний творчий потенці-
ал, що може бути використаний для розбудови раціональної і розумно варіативної 
системи навчання майбутніх перекладачів. Саме за сприяння Всеукраїнської спілки 
викладачів перекладу і планується здійснювати реалізацію згаданого потенціалу, 
результати якої будуть публікуватися в серії UTTU Series за суттєвої підтримки ви-
давництва “Нова книга”.

На сьогодні в серії UTTU Series вийшли такі видання:
1. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: Підручник 

для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. – 
Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.

2. Тороп П. Тотальний переклад: монографія / Пеетер Тороп; пер. з рос. О. А. Каль-
ниченка, О.І.Оржицького; передмова до серії: Л. М. Черноватий; передмова до 
монографії: Т. Бойко, Е. Сютісте. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 264 с.

3. Коломієць Л. В. Український художній переклад та перекладачі 1920–30-х років 
/ Л. В. Коломієць. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 360 с.

4. Некряч Т. Є., Довганчина Р. Г. Навчаймося виступати публічно / Make your way 
to public speaking / Тетяна Некряч, Руслана Довганчина. – Вінниця: Нова Книга, 
2015. – 280 с.

5. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, 
транспорт / [Черноватий Л. М., Вороніна К. В., Кальниченко О. А., Каминін І. М] 
/ за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 264 с.
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6. Книга для викладача до навчального посібника для студентів вищих закладів 
освіти “Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природ-
ні ресурси, транспорт” / [Черноватий Л. М.,., Вороніна К. В., Кальниченко О. А., 
Каминін І. М] / за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія. – Вінниця: Нова Книга, 
2017. – 98 с.

7. Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, 
фізика, хімія / [Черноватий Л. М., Ребрій О. В., Кальниченко О. А., Лукьяно-
ва Т. Г.] / за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 
240 с.

8. Книга для викладача до навчального посібника для студентів вищих закладів 
освіти “Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, гео-
метрія, фізика, хімія” / [Черноватий Л. М.,., Вороніна К. В., Кальниченко О. А., 
Каминін І. М.] / за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія.– Вінниця: Нова Книга, 
2017. – 84 с.

9. Гриців Н. М. Василь Мисик: Різногранний діамант українського художнього пе-
рекладу. Вінниця: Нова Книга, 2017. – 296 с.

У згаданій серії планується також випускати науковий журнал з питань навчан-
ня теорії та практики перекладу, а також публікувати видання сучасних зарубіжних 
фахівців у галузі перекладознавства та методики навчання перекладу, так само як 
і класичні твори у згаданих галузях, аби забезпечити безпосередній доступ україн-
ських фахівців до загальносвітових надбань. Першим таким виданням є переклад 
українською мовою важливої для розвитку перекладознавства книги відомого ес-
тонського дослідника Пеетера Торопа (див. п.2 у переліку, наведеному вище).

Успішна реалізація цих планів має сприяти закладенню надійного підґрунтя для 
підвищення ефективності підготовки майбутніх перекладачів в Україні, а тому ВСВП 
запрошує до співпраці усіх зацікавлених викладачів перекладу та перекладознав-
ців. Додаткову інформацію стосовно можливостей участі у здійсненні проектів під 
егідою ВСВП можна знайти на сайті uttu.info.

Президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу 
Леонід Черноватий
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Передмова до посібника

Посібник, який пропонується вашій увазі, призначений для формування нави-
чок та умінь усного і письмового двостороннього (у парі “англійська-українська” 
мови) перекладу текстів у сфері медичної допомоги студентів старших курсів ви-
щих закладів освіти (ВЗО), що спеціалізуються з англійської мови та перекладу. Він 
також може бути корисним для студентів немовних спеціальностей, що навчаються 
за медичними напрямами, відповідних фахівців, які прагнуть вдосконалити власні 
навички та вміння перекладу у згаданій сфері, а також для перекладачів.

Формування фахової компетентності спеціалістів у цих сферах має включати 
засвоєння достатнього обсягу предметних знань у конкретній галузі, термінологіч-
ного корпусу для позначення відповідних понять, а також формування власне пе-
рекладацької компетентності, тобто фахових навичок і умінь перекладу.

Схематично модель навчання майбутніх спеціалістів перекладу у сфері надання 
медичної допомоги (асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні ма-
теріали, рани та переломи) подано далі.

Як випливає з рис. 1, навчання двостороннього перекладу у сфері надан-
ня медичної допомоги (асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні 
матеріали, рани та переломи) є складовою Навчального блоку 1 “Практика дво-
стороннього галузевого перекладу”, зміст якого визначається безпосередньо ВЗО, 
що проводять підготовку студентів. Для майбутніх перекладачів одним із найваж-
ливіших аспектів професійної діяльності є переклад галузевих текстів медичного 
спрямування. Чимало таких галузей так чи інакше ґрунтуються на загальномедич-
них концептах і використовують відповідну поняттєву й термінологічну системи. 
Оскільки програми спеціальності “Філологія” зазвичай не включають дисциплін 
медичного спрямування й чимало ВЗО за інерцією продовжують орієнтуватися пе-
реважно на художній переклад, випускники типово недостатньо підготовлені до га-
лузевого перекладу, зокрема, в медичних галузях, а тому виявляються недостатньо 
конкурентоздатними на ринку перекладацьких послуг. Зважаючи на чинники, ви-
кладені вище, саме найважливіші сфери надання медичної допомоги ми й обрали 
матеріалом навчання.

Навчальний блок “Практика двостороннього галузевого перекладу”, ділиться 
на 8 тематичних блоків і містить два контрольних блоки. У кожному тематичному 
блоці навчання здійснюється на матеріалі конкретної теми (див. рис. 1). Даний по-
сібник розрахований на 124 академічні години: аудиторна робота – 64 год., інди-
відуальна та самостійна робота – 64 год. Таким чином, якщо заняття проводяться 
по 2 години на тиждень, засвоєння змісту посібника вимагає двох семестрів. Ще 
принаймні 4 години відводяться на підсумковий контроль (ці години не входять до 
бюджету часу, виділеного на роботу протягом семестру) – по дві години в кожному 
семестрі.
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