
2аіізеуа ІМУ. Е-Іеагпіпд аз а Риіиге-огіепіесі Азресі оїРогеідп Іапдиаде С о ттип іса ііуе  Сотреіепсе Оеуеіоріпд /
ІМУ. 2аіізеуа // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна германістика: 

теорія і практика» : Дніпро, 13-14 листопада 2017. -  Слов’янськ: ФЛП Бутко В.І., 2017. -  С.9-10фахівця ми, можливо, і надаємо йому більше шансів для працевлашту-вання всередині країні, але недостатньо високий рівень якості освіти робить його неконкурентоздатним на міжнародному ринку праці.Система освіти в Україні знаходиться у стані реформування. І дуже важ-ливим на даному етапі є співробітництво з перекладацькими школами різних країн, що може привести до узгодженості програм і підходів до підготовки фа-хівців, уніфікації вимог, а також розробки нових методик для формування перекладацьких компетентностей.
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Е-ІЕАШМО АЗ А РУТУ^Є-О І̂ЄМІЕО АЗРЕСТ 
ОР РОКЕЮМ ІАМОУАОЕ СОММІШІСАТІУВ СОМРЕТЕМСЕ ОЕУЕІОРІМОІтрогіапсе оР іЬе іпРогтаііоп апб соттипісаііоп іесЬпо1о§у іп єуегу зресіаіізі асііуііу із ипсіізриіесі іобау. То Ігаіп а зиссеззРиї §габиаіе \уЬо із §оіп§ іо Ье іп £і*еаі бетапб аз ап етріоуєе, а ипіуегзііу зЬоиІсІ іеасії зіибепія поі Ьо\у іо Іеагп, Ьиі Ьо\у іо сіеуеіор о\уп сотреіепсез. її із пої епои§Ь їо Ье а Ьі§Ь-есіиса1єсІ зресіаіізі; іп огсіег їо §еі а ^оЬ апсі їо оЬїаіп а рготоїіоп опе зНоиМ бетопзігаіе геасііпезз їо \уогк апсі соїтптіипісаїе §1оЬа11у. Рогеі^п 1ап£иа§е соттипісаїіуе сотреїепсе із опе оР їЬе тозі уаІиаЬІе етріоуее’з асІуапіа£Є5 оуєг сотреіііогз.ШРогіипаіеІу, ІЛсгаіпіап ебисаііоп сап Ьагсіїу оРРег Ьі§Ь-риа1ііу гезоигсе Ьазе іо Гогеі§п-1ап§иа§е Іеагпегз: гі§іб есопоту зі§піЛсапі1у гесіисез ипіуегзіііез' ехрепзез оп іеас!ііп§ таіегіаіз апсі зоРі\уаге ргобисеб аз ]оіпі аиіЬогзЬір Ьу теіЬосІісаІІу сотреіепі ипіуегзііу іпзігисіогз апсі паііуе зреакегз. Е-1еагпіп§ сап Ье їЬе то зі ргеРеггес! аііегпаііуе іо іЬе Ьі§Ь-ргісесі апсі 1азііп§ а 1оп§ ііт е  гезоигсе Ьазе беуеіортепі. Іі із изег-РгіепсПу апсі тозі арргоргіаіе Рог зо-саііесі ‘пеі £епегаііоіТ [1] оР зіибепіз \у1іо сопзіапііу изе зосіаі пеіууогкз апсі теззеп§егз, бо Іпіегпеі зЬорріп§ Ьиі, оп іЬе \уЬо1е, іЬеу сапЧ тапа§е бі§ііа! тебіа сопРісіепїІу.Т\уо тозі со т т о п  Е-1еатіп§ Тасіїіііез аге Моосіїе (Мобиіаг О^есі-огіепіеб Оупатіс Ьеагпіп§ Епуігоптепі) апсі Регзопаї Ьеагпіп§ Епуігоптепі (РЬЕ) \уЬісЬ сап Ье оріітаї іп Роі'еі§п Іап§иа§ез 1еагпіп§. Ьезз кпо\уп аге теапз апсі роіепііаі оР зосіаі іпігапеіз апсі НР.ІЗ (Ьитап гезоигсез іпРогтаііоп зузіет). МоосІІе ргоуібез а ріасе \уЬеге іЬе іпзігисіогз апсі Іесіигегз сгеаіе \уєЬ ра§ез \уіі1і іЬеіг соигзез апсі розі сІіскаЬІе Ііпкз іо іпРо^гарЬісз,
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теорія і практика» : Дніпро, 13-14 листопада 2017. -  Слов’янськ: ФЛП Бутко В.І., 2017. -  С.9-10зсЬетез, зіісіез, \уогс1 сіоеитепіз апс.1 оіЬег гезоигсез. Моосіїе із аізо изесі іо ргоуісіе \-у є Ь Ііпкз сіігесіїу іо іЬе гезоигсез изеїиі Гог зіисіепіз (опііпе сіісііопагіез, е-ІіЬгагу гезоигсез, ціоззагіез, зкіІІ соигзез). ТНеге аізо аге тапу Іооіз Іііаі Іеагпегз сап изе іпсііуісіиаііу ог Гог соІІаЬогаІіоп \уііИіп ІЬе §гоир. Ви! іііе тозі ітрогіапі ас1уап1а§е із а ГиІІ гап§е оРІеасЬегз' зиррогі: зіисіепіз сап ЬепеГії Ггот ге§и1аг іпіегасііоп уу.ііЬ ипіуегзіїу'з асасЗетіс зІаГГ.РЕЕ, аз ап азресі оГ еіесігопісаііу зиррогіесі 1еагпіп§, сап Ьгіп§ Іо§еіЬег изеГиІ апсі ехсіІіп§ Іеатіп§ сопіехіз. Іп сопігазі Іо іЬе ипсопзігаіпесі оЬіесІ-огіепІеб соигзе тапа§етепі зузіетз апсі 1еагпіп§ рІаіГогтз (Ііке Моосіїе), ІЬе 1еагпіп§ ргосезз із зеІГ- сісіегтіпесі іп ІЬе РЬЕ. ЕасЬ 1ап§иа£е Іеагпег зеїз апсі ригзиез о\уп ^оаіз апсі сап аззетЬІе о\уп РЬЕз іпсіерепсіепііу, зіпсе РЬЕз іпсіисіе зоГі\уаге, тоЬіІе ІесЬпоІо^іез апсі \уєЬ зєгуісєз. Тііеге аге по тапсіаіогу сотропепіз ог ІеасЬіп§ іооіз Гог сгеаІіп§ а РЬЕ, Ьиі іі із гесоттепсіесі Іо изе зеуегаї ітрогіапі Гипсііопаїіііез: іпГогтаїіоп зеагсЬ (ІЬе изег зЬоиІб Ье аЬІе Іо ісІспІіГу іпГогтаїіоп Ггот сШїегепІ зоигсез), со11есїіп§ апсі зігис1игіп§ (а 1ап§иа£е Іеагпег зіюиісі сІеГте іЬе тозі геїеуапі іпГогтаїіоп), есШіп§ (ехрапсііп§ іЬе зерагаїесі іпГогтаїіоп Іо зиіі а зресіГіс ргоЬІет), апа1угіп§ (аіопе ог іп ехсЬап^е \уііЬ оіЬег изегз), геЛесІіоп (Гог іпзіапсе, Ьу \угіііп§ а Ь1о§ епігу, ап еззау ог Ьу сііясиззіп^ іі \уііЬ соїіеа^исз ог іпзігисіогз), ргезепіаііоп (Гог іпзіапсе, Іо Ратіїіагіге оіЬег 1ап§иа§е Іеагпегз \уііЬ а сгеаіесі ргоЬІет зоїиііоп), гергезепіаііоп (іпсгеазіп§ о\уп сотреіепсе сіие Іо ІЬе аЬоуе-тепІіопссІ ргезепіаііоп), зЬагіп§ (такіп§ а ргоРії оп пе\¥Іу §аіпес! кпо\у!ес1§е іІзеІР апсі гєсєіуіп  ̂ пе\у іпГогтаїіоп Ггот оіЬег реоріе), пеІ\уогкіп§ (1іпкіп§ \уііЬ оіііег 1ап§иа§е Іеагпегз іп огсіег Іо Ье іпРогтесі с]иіскІу апсі §оа1-сіігесІес1 Ьу оіЬег сотреіепі изегз). И із (ЬегеГоге ипсІегзІапсІаЬІс іЬаІ тозі оР РЬВ’з орііопз аге Іаііогесі Іо а изег’з пеесіз апсі \УОгк, Ьиі а изег \уіі1 ЬепеЛі тозі Ггот соорегаІіп§ ууііЬ оіЬег 1ап§иа§е Іеагпегз, ІеасЬегз, апсі паїіуе зреакегз аі аіі зіа^ез оР ІЬе Іеагпіп^ ргосезз.Іп сопсіизіоп, Е-Іеагпіп§ із а рготізіп£ азресі оР Рогеідп Іап§иа§е соттипісаііуе сотреіепсе сіеуеіоріп^, ЬеІрРиї Іо іпзігисіогз, сар1іуа1іп§ Рог зіисіепіз апсі тоїіуаіесі уоип£ асіиііз.
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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІРекети, що відображають певний фрагмент реальної дійсності, відтворюють разом з цим особливості національної культури. Вони є важливим засобом комунікації людей, свого роду «каналом» передачі соціального досвіду. На основі текстів людина може «спілкуватися» з представниками інших культур і таким чином пізнавати їх особливості. Тож переклад доцільно розглядати у зв'язку з поняттям культури, як процес мі ж культурної комунікації, спрямований на створення на основі вихідного тексту вторинного, що замінює його в новому мовному і культурному середовищі.
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