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Статтю присвячено аналізу тих екстралінгвальних чинників, які передували створенню індустрії 

лінгвістичних та перекладацьких послуг, зумовили створення нових спеціальностей «Технічний переклад» і 
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ТНе агґісіе і з  с і є у о ґ є с і  ґо іке апаїузіз о /  Іке ехґга-1іп§иі5ґіс /асґогз, ікаі ргесесіесі іке сгеаііоп о /  іке іп/іивігу 
о /  іке Ііп^иізііс апсІ ігапзіаііоп з є г у і с є з , саизесі іке сгеаііоп о /  іке пем? виЬ}есІв «Тескпісаі І¥гіІіп§» апсІ 
«5о/ім?аге Ьосаіііаііоп» апсІ сіеіегтіпе іке есіисаііопаї зІапсІагсІз/ог іке тЬ}есі «Тгапзіаііоп» іп Оегтапу.

Кеу м?ог(Ї5: §ІоЬаІігаІіоп о/есопоту, іескпісаі шіІіп§, ігапзіаііоп, зо/Шаге Іосаіііаііоп.
Закон про відповідальність виробника перед споживачем за збитки, нанесені останньому 

в результаті користування неякісним товаром, прийнятий 15.12.1993. р. (ВОВ1. І 8. 2198), та 
проголошення єдиного Європейського економічного простору 01.01.1993р. стали 
юридичною передумовою створення єдиного європейського стандарту якості для експортної 
продукції, який згодом став стрімко поширюватись за межі ЄС через глобалізацію 
економіки. На законодавчому рівні було прийнято ряд законів та норм, які визначають



вимоги щодо якості інструкцій із введення в експлуатацію та інструкцій з експлуатації на 
продукти згідно прийнятого стандарту. Цей стандарт чітко регламентує обсяг та зміст 
технічної документації, а також відповідальність виробника та імпортера. Технічна 
документація розглядається як один із факторів ризику для виробника та імпортера за умови, 
якщо у документах на продукт можливі ризики через його неправильну або необережну 
експлуатацію перераховані не в повному обсязі. Крім того, виробник зобов’язаний 
імпортеру, а також на вимогу контролюючим органам надавати декларацію виробника про 
відповідність (ЕО-КопґогтіШзгеісЬеп „СЕ“), яка юридично підтверджує відповідність 
продукції всім вимогам та нормам, перерахованим у стандарті.

Таким чином, Закон про відповідальність виробника перед споживачем та Декларація 
виробника про відповідність якості змінили статус технічної документації як такої. Із 
дескриптивного та інструктивного тексту, який описує функціональні характеристики 
продукту, особливості його введення в експлуатацію та правила експлуатації, технічна 
документація перетворилась на так званий «щасливий квиток», який забезпечує продукту 
вихід на ринок, з одного боку, та документ, який є підґрунтям для судових позовів, з іншого 
боку. Бажання виробників уникнути відповідальності та судових позовів через невідповідну 
якість технічної документації зумовило виникнення лінгвістичної індустрії, яка 
спеціалізується на створенні технічної документації.

Крім того, одним з пріоритетних напрямків політики ЄС є гарантування громадянам ЄС 
доступу до інформації рідною мовою. Тому, згідно Європейського стандарту виробник 
зобов’язаний надавати споживачеві технічну документацію на продукт національною мовою, 
а розширення ринків збуту в результаті глобалізації економіки також суттєво вплинуло на 
збільшення обсягів перекладу та зростання кількості мов-перекладу. Концерн В М ^ , 
наприклад, перекладає технічну документацію для споживачів та сервісних центрів 40 
мовами. Ці фактори зумовили стрімке та динамічне зростання ринку перекладацьких послуг 
та перенесення стандартів та вимог до технічних текстів у галузь перекладу, а необхідність 
культурної адаптації фахового тексту та програмного продукту створила умови для 
виокремлення діяльності, пов’язаної з локалізацією, в окремий сектор послуг -  локалізація 
програмного забезпечення. Згодом було створено єдині стандарти для сектора послуг в галузі 
перекладу та локалізації.

Так, для забезпечення якісного перекладу в серпні 2006 р. було прийнято норми ^ IN  ЕN 
15038 [Ьйр://еп.-шкірегїіа.огд/-шкі/Е^15038] для перекладачів (Ргееіапсег) та фірм 
(ЗргасЬііепзІіеізІег). які надають перекладацькі послуги. Ці норми офіційно прийняті в 
країнах Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії та на Кіпрі. Пройти сертифікацію за власним 
бажанням можуть фірми з інших країн, які надають перекладацькі послуги й мають на меті 
стати рівноправними партнерами на міжнародному ринку перекладацьких послуг. Стандарт 
^ IN  ЕN 15038 унормовує такі аспекти перекладацької діяльності як стандартизація, 
уніфікація та гармонізація термінології, а також регламентує вимоги щодо людських (Н итап 
Кезоигсез) та технічних ресурсів (САТ-Тооіз: Сопіепі М ападетепі 8узіет, Тгапзіаіоп М етогу 
§у8Іет, ^е8к^ор РиЬіізЬіпд, СопІгоііегїіапдиаде-СЬескег), організації процесу перекладу 
(^огкйото) та контролю якості ^иаіііаізтагадетепі;), загальних умов договору на надання 
перекладацьких послуг та додаткових послуг. Основна ідея документа -  створити єдину 
платформу для ефективної взаємодії постачальників перекладацьких послуг та споживачів з 
огляду на права та обов’язки сторін. Окремі пункти стандарту висвітлено в книзі Г. Герцога 
та Г. Мюльбауера "Норми для перекладачів та технічних авторів" [Неггод: 2007].

Стандарти в галузі локалізації програмних продуктів створюються спілкою ^I§А  
^осаіігаїіоп Іпгїшігу §Іап<іаМ8 Аззосіаііоп), а основна їх функція полягає в оптимізації 
процесу локалізації продуктів на мовному, програмному та технологічному рівнях 
[тотото.ііза.огд].

Сучасні геополітичні та економічні реалії зумовили створення цілої індустрії 
лінгвістичних послуг, секрет успіху якої полягає у наступному:

1) технологічно-організований процес створення мультилінгвальної документації, який 
складається з певної послідовності чітко визначених процедур, орієнтованих на колективне 
виконання проекту (тсогкйото), а саме: планування проекту; створення «чистого» тексту



мовою-оригіналу, що базується на послідовному вживанні унормованих термінів та 
послідовному дотриманні редакційних правил щодо стилістики тексту; його переклад із 
залученням носіїв рідної мови, редакційне корегування та редагування тексту й перекладу,

2) залучення сучасних систем створення термінологічних баз даних та ефективного 
управління ними (МиіііТегт та ін.);

3) ефективне використання сучасних редакційних систем (хМеіаі, АгЬогТехі, 
РгатеМ акег та ін.), систем управління контентом (Сопіепі М ападетепі 8у8іет) та 
інтегрованих систем перекладу (Тгап8іаііоп М етогу 8у8іете: М е то ^ , ^е^аVи, Асго88, 8 ^ ^ , 
8іаг та ін.);

4) використання модулів машинного перекладу в інтегрованих системах перекладу 
(8 ^ ^  ВеОіоЬаі та ін.);

5) використання систем контролю за дотриманням корпоративної мови (Сопігоііегї 
^апдиаде СЬескег: КАNТ, ^ А Т ,  Асгоііпх та ін.).

Єдиним фактором сучасного технологічного процесу створення мультилінгвальної 
документації, який не підлягає комп’ютеризованому контролю, є людський чинник. Тому, 
замовники бажають бачити в особі сучасного перекладача фахівця, якому притаманні такі 
якості як вимогливість до себе, орієнтація на сучасні стандарти, компетентність відповідно 
до стандартів кваліфікаційних вимог, готовність та бажання працювати в команді, критичне 
мислення, почуття відповідальності, ініціативність та здатність приймати важливі рішення 
власноруч і головне вчасно виконувати роботу.

Сучасні комп’ютеризовані технології, організація процесу та вимоги до фахівця змусили 
академічні установи впровадити нові спеціальності «Технічний редактор» та «Локалізація 
програмних продуктів», а також адаптувати навчальні плани для спеціальності «Переклад» 
до сучасних вимог глобального суспільства.

Переклад як спеціальність пропонується ФРН лише у п ’яти навчальних закладах, серед 
яких:

• університет Лейпциг (Шіуегзііаі ^еір2Ід, Іпзіііиі ґиг Апдетоапгїіе ^іпдш8іік ипгї 
Тгап8іаіоіодіе, ВасЬеіогзіигїіепдапд «Тгап8іаііоп», Мазіег оґ 8сіепсе «Сііпісаі КезеагсЬ апгї 
Тгапзіаііоп Мегїісіпе») [Ьйр://'№'№'№.ипі-1еір2Ід.гїе/~І8ие'№/^ООМ^А/]

• університет Майнц (Шіуегзіїаі Маіпг (ОегтепзЬеіт), ВасЬеіог «8ргасЬе, Киііиг, 
Тгап8іаііоп», Мазіег «8ргасЬе, Киііиг, Тгап8іаііоп») [Ьйр://тотото.ґа8к.ипі-таіп2.йе/]

• університет Хайдельберг (Ш ^ег8Ііаі НеігїеіЬегд, ВасЬеіог «Тгапзіаііоп 8іийіе§ ґог
Іпґогтаііоп ТесЬпоіодіе») [ЬіірУ/тстото.ипі-
ЬеійеіЬегд.йе/8іийіиш/іпіеге88е/ґаесЬег/ігап8іаііоп_8іийу.Ьіті]

• університет Саарланд (Ш ^егзііаі йез 8аагіапйе§, ВасЬеіог <^егдіеісЬепгїе 8ргасЬ- ипгї 
^ііегаіитІ88еп8сЬай зотоіе Тгапзіаііоп» 8сЬтоегрипкІ ^ііегаіитІ88еп8сЬай, ВасЬеіог 
<^егдіеісЬепгїе 8ргасЬ- ип<і ^ііегаіитІ88еп8сЬай зотоіе Тгапзіаііоп» 8сЬтоегрипкІ 
8ргасЬ-№І88еп8сЬай ЕпдіІ8сЬ-Ргапгб8І8сЬ, Ма8іег «Тгап8іаііоп8'№І88еп8сЬай / ЦЬегееігеп ипгї 
^о1теі8сЬеп») [Ьйр://'№'№'№.ипі-ЬеМе1Ьегд.гїе/8іигїшш/іпіеге88е/ґаесЬег/ігап81аіюп_8іигїу.Ьіт1]

• ВНЗ у Маннхаймі (ВасЬеіог «Тгап8іаііоп 8іигїіе8 ґог Іпґогтаііоп ТесЬпоіодіе») 
[ЬіІр://тотото.ипі-Ьеійе1Ьегд.йе/8іийіит/іпіеге88е/ґаесЬег/ігап8іаііоп_8іийу.Ьіті]

Але тільки Інститут прикладної лінгвістики та перекладу лейпцизького університету 
акредитований за трьома рівнями якості, можливими в країнах ЄС:

1. Акредитація згідно вимог Болонської реформи
2. Членство в СШТІ (Сопґегепсе Іпіегпаііопаіе Регтапепіе гї'Іп8іііиі8 Ш^ег8Ііаіге8 гїе 

Тгагїисіеиг8 еі Іпіегргеіе8, ґгг. ґиг Іпіегпаііопаіе Коп/егет ііег ^ іу еп ііа із іт іііи іе  /и г  
^о^теі8сИе^ ипії ОЬегзеігег), створеної за ініціативи університетів Хайдельберга, Сорбанни та 
Женеви у 1960 р. для забезпечення можливостей міжнародного обміну, гармонізації освіти в 
країнах Європи та покращення якості освіти в галузі перекладу. Членство в СШТІ 
[ЬіІр://тотото.сіиіі.огд/] передбачає спеціалізацію в галузі перекладу та високі освітні стандарти 
ВУЗу з огляду на сучасні вимоги ринку, технічне забезпечення ВУЗу та відповідність 
професорсько-викладацького складу.

3. Печатка якості ЕМТ (ЕигораІ8сЬег Ма8іег ,,ЦЬег8еігеп“) з 2009 р., яку можуть 
отримувати навчальні заклади, що спеціалізуються на підготовці перекладачів на
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мастерських програмах за умови, якщо вони відповідають стандартам Е ^  ^О Т  фігесіогаіе- 
Оепегаі ґог Тгап8іаііоп) [Ьйр://ес.еигора.еи/гїд8/ігап8іаііоп/іпгїех_еп.Ьіт].

Навчальний план підготовки перекладачів Інституту прикладної лінгвістики 
університету Лейпцига складається з таких основних модулів:

1. Знання мов:
• Іноземні мови (3 іноземні мови за вибором)
2. Загальне мовознавство
• Контрастивний аналіз текстів
• Текст та текстуальність
• Лексикологія
• Лексикографія
3. Загальні та  спеціальні проблеми термінознавства
• Вступ до термінознавства
4. Л інгвістика фахового тексту
• Фахова комунікація
• Стилістика фахового тексту
• Редагування фахового тексту
• Технічне редагування тексту
5. Усний та письмовий переклад
• Моделі та методи перекладознавства
• Проблеми та методи перекладознавства
• Лінгвістичні аспекти перекладу
• Усний переклад
• Письмовий переклад
6. Переклад фахового тексту
• Моделі та методи фахового перекладу
• Проблеми та методи фахового перекладу
• Контрастивна фахова комунікація
• Спеціальні проблеми фахового перекладу
7. Культурологія
• Міжкультурна комунікація
• Мова і культура
8. Термінознавство та  лінгвістичні технології
• Аудіовізуальний переклад
• Лінгвістичні технології
Спеціальність «Технічний редактор» скерована на підготовку фахівців, які пишуть 

тексти технічної документації відповідно встановлених міжнародних стандартів, специфіки 
галузі та фаху. Підготовку технічних редакторів різної спеціалізації у ФРН покладено на:

• ВНЗ з прикладної лінгвістики у м. Мюнхен (НосЬ8сЬи1е ґиг Апдетоапгїіе 8ргасЬеп, 
МипсЬеп, ВасЬе1ог8іигїіепдапд „МеЬгергасЬіде ТесЬпІ8сЬе Кегїакііоп“) [ЬіІр://тотото.8Йі- 
тиепсЬеп.гїе/ЬосЬ8сЬи1е/іпґо/8іигїіепЬегаіипд/]

• ВНЗ Мерсенбург (ТесЬпІ8сЬе Кегїакііоп ипгї Е^еагпіпд ВасЬеіог) (ТесЬпІ8сЬе 
Кегїакііоп ипгї ^І88еп8коттипікаііоп ВасЬеіог оґ Епдіпеегітд, НосЬ8сЬи1е Мег8епЬигд) 
[ЬіІр://тотото.Ь8-тег8еЬигд.йе/8іийіегеп/ 8іигїіепдаепде/ЬасЬеіог8іигїіепдпде/#с5335]

• ВНЗ Зюдвестфален (ТесЬпІ8сЬе Кегїакііоп ипгї Ргсуекітападетепі; ВасЬеіог; РН
8ийтое8іґаіеп, 8ое8і) [ЬіІр://тотото4.£Ь-
8тоґ.йе/йе/Ьоте/8іийіепіпіеге88ІегІе/8іийіепапдеЬоіе/8ід_8о/ігр/іпйех.рЬр]

• Технічний ВНЗ Міттельхессен (ТесЬпІ8сЬе Кегїакііоп ипгї тиііітегїіаіе ^окитепіаііоп, 
Ма8іег оґ Агі8, ТесЬпІ8сЬе РН МіііеШе88еп, ОіеВеп) [Ьіір://ігт<И:Ь-діе88еп.гїе/]

• ВНЗ Карлсруе (ТесЬпІ8сЬе Кегїакііоп, ВасЬеіог ипгї Ма8іег, НосЬ8сЬиіе КагкгиЬе) 
[ЬіІр://тотото.Ь8-кагі8гиЬе.йе/].



Через неможливість комплексного аналізу всіх навчальних планів зупинимось коротко 
на загальному огляді дисциплін, які пропонуються у зазначених ВНЗ:

9. Л інгвістичні дисципліни:
• Іноземні мови (2 іноземні мови за вибором)
• Створення документації
• Технологія пошуку та збору інформації
• Технологія створення технічного тексту
• Технологія створення контенту
10. Економічні дисципліни
• Міжнародний маркетинг
• Глобалізація та інтернаціоналізація економіки
• Ефективний менеджмент та економіка
• Менеджмент в умовах глобального суспільства
11. Технічні дисципліни:
• Математика
• Основи ЕОД
• Техніка
• Програмні продукти та архітектура програмних продуктів
• Бази даних, структура баз даних та створення баз даних
• Інтернет технології
• Електронна документація
• Редакційні системи
• Технологія створення інформації
• Інформаційні системи
• Мультимедійні технології
• Технологія створення нових медіа
• Архітектура інформації
• Системи та технологія управління контентом
Спеціальність «Локалізація програмних продуктів» із можливістю здобути диплом 

бакалавра та/або мастера пропонується у ВНЗ Анхальт, м. Кьотен, ФРН (НосЬ8сЬи1е АпЬаіі, 
КбіЬеп, ВасЬеіог- ипгї Ма8іег8іигїіепдапд ,^ока1І8Іегипд“) [ЬіІр://тотото.Ь8-
апЬа1і.гїе/пс/8іигїшт/8етсе-&ег-8іигїіегепгїе/а11детеіпе-8іигїіепЬегаіипд.Ьіт1]. Серед головних 
навчальних модулів, які пропонуються в межах навчальної програми можна назвати 
наступні:

1. Л інгвістичні дисципліни:
• Іноземні мови (2 іноземні мови за вибором)
• Граматика (іноземні мови)
• Переклад фахового тексту
• Лінгвістика фахового тексту
• Норми для створення технічної документації (рідною мовою)
• Норми для створення технічної документації (іноземною мовою)
• Міжкультурна комунікація для ділового спілкування
• Література та бази знань
• Локалізація технічної документації
• Термінознавство, термінологічна діяльність
• Технічне редагування тексту
• Машинний переклад
• Технічний переклад
2. Економічні дисципліни
• Економіка підприємства
• Маркетинг та міжнародний маркетинг



3. Технічні дисципліни:
• Термінологічна діяльність та управління термінологічними базами даних
• Електронна лексикографія та термінографія
• Технічне редагування тексту (Сопігоііегї ^апдиаде СЬескег)
• Технічний переклад
• Машинний переклад
• Менеджмент проектами в процесі перекладу і локалізації та контроль якості
• Технологія локалізації програмного продукту, програмні продукти для локалізації
• Основи інформатики, концепції та парадигми програмування
• Операційні системи, програмування, створення програмних продуктів
• Системи баз даних та управління базами даних
• XМ ^ та сучасні технології (термінологічні бази даних, редакційні системи та 

інтегровані системи перекладу)
• Структури даних та файли обміну даними
• Концепція та архітектура сучасних медіа-систем
• Людино-машинний діалог
• Візуалізація технічних продуктів
• Дистанційна освіта та технологія створення навчальних платформ
Навчальні плани спеціальності «Переклад» українських ВНЗ суттєво відрізняється від 

європейських через відсутність у них ключових для сучасного періоду дисциплін блоку 
«Лінгвістичні технології» та «Міжкультурна комунікація», а також через недостатній обсяг 
навчальних дисциплін, пов’язаних з вивченням лінгвістики фахового тексту, термінологічної 
діяльності та фахового перекладу. З огляду на це, робимо висновок про необхідність 
внесення змін до навчальних планів спеціальності «Переклад» в Україні з метою їх 
гармонізації з навчальними планами провідних європейських університетів, а саме: 
включити у навчальні плани такі дисципліни як: «Термінознавство та термінотворення», 
«Міжкультурна комунікація», «Лінгвістика фахового тексту», «Термінологічна діяльність: 
створення та управління термінологічними базами даних, екстракція термінології, 
консистентність термінології», «Моделі, методи та проблеми фахового перекладу», 
«Культурний компонент технічного тексту», «Аудіовізуальний переклад», «Інтегровані 
системи перекладу», «Менеджмент проектами в процесі створення мультилінгвальної 
технічної документації й локалізації програмних продуктів», «Сучасні редакційні системи: 
РгатеМакег, Сопіепі М ападетепі 8у8іете» «Технологія локалізації програмного продукту, 
програмні продукти локалізації», «Бази даних, структури баз даних та управління базами 
даних», «Основи інформатики, концепції та парадигми програмування», «Мова розмітки 
НТМ^», «XМ^ та сучасні технології перекладу», «Інформаційні моделі та технологія 
створення контенту», «Візуалізація технічних продуктів», «Дисципліна за вибором 
(спеціалізація): економіка та маркетинг / юриспруденція та міжнародне право / ехніка та 
механіка / медіа-системи та інформаційні технології /  медицина та фармакологія тощо». 
Через міждисциплінарність сучасної спеціальності «Переклад» слушним видається також 
реорганізація кафедр з підготовки перекладачів та зміна їх назви на «Кафедра перекладу та 
прикладної лінгвістики» за західним зразком, напр.: університет Лейпциг, інститут 
прикладної лінгвістики та перекладу.

Такі зміни є необхідною передумовою якісної підготовки перекладачів в Україні, які 
здатні конкурувати з іноземними колегами на глобальному ринку праці, а також гармонізації 
національних освітніх стандартів до сучасних європейських стандартів, що є обов’язком 
України згідно умов Болонської реформи.
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