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ІННОВАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

У статті розглянуто питання щодо збільшення кількості перекладачів жестової мови в Україні завдяки 
Українському товариству глухих. Втім, стала перевірка рівня сформованості професійної компетентності 
перекладачів жестової мови за екзаменаційною формою в паперовому форматі не відповідає викликам часу, 
оскільки не забезпечує підтримку лінгвістичних прав глухих, бо стара школа викладання до уваги брала якість 
перекладу калькованого жестового мовлення, а не власне якість української жестової мови.

Акцентовано увагу на розробленні й апробації інноваційного оцінювання жестомовної комунікативної 
компетентності перекладачів жестової мови, зокрема, освітньої сфери, яка була проведена за допомогою 
комп’ютерних технологій. Зазначено, що розробниками комп’ютерної програми є представники CODA, дидак-
тичним забезпеченням програми займалися носії жестової мови.

Розглянуто, що апробація за інноваційною формою оцінювання рівня сформованості професійної компетент-
ності перекладачів проходила за груповою формою (за кордоном діють також ординарна й бінарна форми пере-
вірки професійних вмінь). Зазначено, з якою професійною категорією були допущені до сучасної атестації освітні 
перекладачі жестової мови. Розкрито умови проходження перевірки на професійний рівень і спеціально розроблені 
завдання з використанням комп’ютерних технологій, які були поділені на блоки. Опрацьовано зміст блоків завдань, 
які характеризують різні форми й види перекладу між українською мовою та українською жестовою мовою.

Вивчено результати проходження інноваційної перевірки й проаналізовано групи помилок, допущених пере-
кладачами жестової мови. Підкреслено, що в порівнянні з перекладачами жестової мови інших сфер діяльності 
освітні перекладачі жестової мови мали кращі результати, втім, вони були нижчими за очікувані. Наголошено з 
доведенням, що інновація оцінювання професійної компетентності освітніх перекладачів засвідчила низький для 
роботи в освітній сфері рівень жестомовної комунікативної компетентності, що передбачає зміну змісту форм 
навчання та підвищення кваліфікації освітніх перекладачів жестової мови.

У статті подано діаграми й таблиця результатів апробації оцінювання рівня сформованості професійної 
компетентності перекладачів жестової мови.

Ключові слова: апробація, блокова система завдань, комп’ютерна програма, освітні перекладачі жестової 
мови, результати оцінювання.
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INNOVATIONS FOR ASSESSING THE LEVEL OF FORMATION 
OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF SIGN LANGUAGE TRANSLATORS

The article raises questions about the increase in the number of sign language translators in Ukraine thanks to the 
Ukrainian Deaf Society. However, the old test of the level of formation of professional competence of sign language 
translators in the form of tickets does not meet the challenges of the time. Because it does not provide support for the 
linguistic rights of the deaf, because the old school of teaching took into account the quality of translation of calcified sign 
language, rather than the actual Ukrainian sign language.

Attention is focused on the development and testing of innovative assessment of gestural communicative competence 
of sign language translators, in particular the educational sphere, which was carried out using computer technology. It 
is stated that the developers of the computer program are representatives of CODA, didactic speakers of the program are 
engaged in native speakers.
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It was informed that the testing of the innovative form of assessing the level of professional competence of translators 
was carried out in a group form. Abroad, there are also simple and binary forms of testing professional skills. It is indicated 
with which the professional category educational sign language translators were admitted to the modern certification. The 
conditions for passing the test at a professional level and specially-designed tasks using computer technologies, which 
were divided into blocks, are disclosed. The content of task blocks characterizing different forms and types of translation 
between Ukrainian language and Ukrainian sign language is revealed. The results of the innovative testing are examined 
and the groups of mistakes made by sign language translators are analyzed. It was emphasized that in comparison with sign 
language translators of other fields of activity, educational sign language translators had better results, however, they were 
lower than expected. It was noted with proof that the innovation of assessing the professional competence of educational 
translators showed a low level of sign and communicative competence for work in the educational field, which implies a 
change in the content of training forms and advanced training of educational sign language translators.

The article presents diagrams and a table of the results of testing the assessment of the level of formation of the 
professional competence of sign language translators.

Key words: testing, block task system, computer program, sign language educational translators, evaluation results.

Постановка проблеми. Мовні права глухих осіб, 
тобто вільне використання у своїй життєдіяльності 
жестової мови (далі – ЖМ) як засобу спілкування, 
навчання тощо гарантовані Загальною декларацією 
прав людини ООН, Конвенцією ООН про права осіб 
з інвалідністю та іншими міжнародними й національ-
ними документами (Брюссельська декларація, 2010; 
Закон України, 2013; Конвенція, 2013; Резолюція, 1998; 
Стандартні правила, 1993). Разом із тим декларується 
їхнє право на повний доступ до інформації й шляхом 
використання послуг професійних перекладачів ЖМ.

Кількість перекладачів ЖМ в Україні збільшу-
ється завдяки лобіюванню та захисту інтересів глу-
хих громадян України Українським товариством 
глухих (далі – УТОГ) і виконанням державою своїх 
зобов’язань у частині соціального захисту громадян 
з інвалідністю. Підготовкою перекладачів ЖМ і під-
вищенням їхньої кваліфікації займається лише одна 
громадська організація – УТОГ: наявність ліцензова-
ного посвідчення перекладача ЖМ підкріплюється 
практичними знаннями самих слухачів курсів і фак-
тичним наданням ними перекладацьких послуг у різ-
них сферах діяльності глухих осіб.

Втім, доводиться констатувати факт недоскона-
лості наявних програм підготовки перекладачів ЖМ, 
що ставить під загрозу дотримання лінгвістичних 
прав глухих. Недосконалість програми навчання, 
короткий термін навчання, низька кваліфікація викла-
дачів – лише деякі причини низького рівня жестомов-
ної комунікативної компетентності (далі – ЖКК) пере-
кладачів ЖМ. Основною проблемою є об’єктивне 
оцінювання фахової компетентності перекладачів 
ЖМ, оскільки варто мати чітку картину недоліків, 
які є в програмі навчання, і зосередити увагу на якіс-
ній підготовці фахівців, які надають перекладацькі 
послуги особам з інвалідністю зі слуху.

Разом із тим важливим і відкритим питанням зали-
шається форма, якість і ефективність перевірки рівня 
ЖКК перекладачів ЖМ. Зокрема, освітніх, оскільки 
від кваліфікації перекладачів ЖМ освітньої сфери 
залежить вільний доступ до вищої освіти й отри-
мання повноцінної вищої освіти глухими особами.

Аналіз досліджень. Питання дослідження ЖМ 
розглядалося багатьма зарубіжними науковцями 
(W. Stokoe, D. Casterline, C. Croneberg, D. Boyes 
Bray, R. Sutton-Spence, B. Woll, S. K. Liddell, 
T. Papaspiro), які ставили на один рівень жестові 
q словесні мови (далі – СМ) у питанні повноцін-
ності; з питання жестового перекладу, підготовки 
перекладачів ЖМ увагу надавали O. Crasborn, 
T. Bloem, R. Dean, R. Pollard, D. Hermans, 
R. Van Dijk, I. Christoffels, T. Janzen, D. Korpiniski, 
J. Napier, R. Barker, A. Stratiy, M. de Wit. Серед 
українських дослідників ЖМ, які досліджують 
національну ЖМ, виділяються Н. Б. Адамюк, 
О. А. Дробот, А. В. Замша, О. Ф. Федоренко, 
І. І. Чепчина (2009–2019 роки) (Адамюк, 2017; 
Адамюк, 2012; Адамюк, Чепчина, 2008; Адамюк 
та ін., 2019; Адамюк та ін., 2018). Слід зазначити, 
що в процес перевірки рівня ЖКК перекладачів 
ЖМ активно включаються носії ЖМ та праців-
ники Центрального правління УТОГ (В. В. Кири-
ченко, Н. О. Ткач, І. І. Чепчина).

Мета статті. Метою статті є відбиття результатів 
апробації інноваційної перевірки ЖКК перекладачів 
ЖМ освітньої сфери, яка була проведена за допомо-
гою комп’ютерних технологій.

Виклад основного матеріалу. Розробниками 
комп’ютерної програми перевірки фахової майстер-
ності перекладачів ЖМ є представники CODA, тобто 
чуючі особи, які були виплекані глухими батьками 
чи родичами та які перейняли унікальну культурну й 
мовну самобутність Глухих (Deaf), – Р. О. Татарінов 
і І. В. Татарінова, фахові програмісти й знавці-прак-
тики української жестової мови (далі – УЖМ). Укла-
дачем дидактичного забезпечення є автор цієї статті з 
командою підтримки в особі І. В. Бондаренка, пере-
кладача ЖМ, та В. В. Кириченко, носія ЖМ. Кількість 
експертів на перевірку рівня ЖКК перекладачів ЖМ 
становить 8 осіб із різних регіонів України: з-поміж 
носіїв ЖМ і чуючих освітян і науковців (до функцій 
останніх відноситься перевірка граматики СМ). Для 
дотримання конфіденційності імена експертів не роз-
голошуються.
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Метою апробації інноваційної перевірки ква-
ліфікації перекладачів ЖМ засобом сучасних 
комп’ютерних технологій є незалежне, неупереджене 
й всебічне оцінювання рівня ЖКК фахівців пере-
кладу із ЖМ на СМ і навпаки. Ідея апробації поля-
гає в зміні старих підходів оцінювання ЖКК, які не 
передбачають перевірку знань і практичних вмінь 
саме ЖМ, бо фактично об’єктом перевірки було каль-
коване жестове мовлення (далі – КЖм), яке є про-
образом СМ, оскільки воно дотримується її мовних 
норм. Окрім того, важливим аспектом є максимальне 
наближення рівня ЖКК перекладачів ЖМ до рівня 
ЖКК самих носіїв ЖМ.

Використання комп’ютерної програми для пере-
вірки й оцінювання ЖКК перекладачів ЖМ є новою 
сторінкою для України, де традиційною формою 
перевірки професійних компетентностей були білети 
в паперовому форматі. За кордоном комп’ютерна 
перевірка ЖКК є вже сталою традиційною формою. 
Там розрізняють три види перевірки у частині її 
кількісного проходження атестованими: ординарна 
(Фото № 1), бінарна (Фото № 2) і групова (Фото 
№ 3).

 
Фото 1. Ординарна форма атестації

 
Фото 2. Бінарна форма атестації

 
Фото 3. Групова форма атестації

Перша апробація оцінювання рівня ЖКК пере-
кладачів засобом комп’ютерних технологій була 
проведена в жовтні 2016 року в облаштованому 
приміщенні центрального правління УТОГ, тому 
атестація центральна. До її проходження були 
допущені перекладачі ЖМ, які мали освітньо-
кваліфікаційний рівень «перекладач ЖМ першої 
категорії» та «перекладач ЖМ вищої категорії» та 
які мали в плановому порядку проходити чергову 
атестацію саме у 2016 році. Оскільки були пре-
тенденти на отримання першої категорії з-поміж 
перекладачів ЖМ другої категорії, то вони теж 
були допущені до атестації. Також була одна 
особа з достатнім рівнем ЖКК, яка за рішенням 
центральної атестаційної комісії (далі – ЦАК) 
допускалася до атестації: виконуючи функції 
перекладача ЖМ, ця особа не мала ніякої катего-
рії. Згідно з поданою діаграмою (рис. 1) відомо, 
що кількість атестованих становила 43 особи, з 
них 13 освітніх перекладачів ЖМ, що становило 
30,2% від загальної кількості. Зазначені перекла-
дачі ЖМ освітньої сфери працювали або мали 
досвід роботи в професіонально-технічних учи-
лищах (2 особи), коледжах (4 особи) й університе-
тах (7 осіб). З наступної діаграми (рис. 2) можемо 
отримати інформацію щодо місця проживання 
зазначених перекладачів ЖМ, щоб пересвідчи-
тися в географії комунікативного забезпечення 
навчальних закладів зазначеними фахівцями, які 
проходили атестацію. Беручи до уваги кваліфі-
каційну категорію атестованих освітніх перекла-
дачів ЖМ (рис. 3), стає відомо, що 2 особи мали 
2 категорію, що становить 15,4% від кількості 
освітніх перекладачів ЖМ, 7 осіб мали першу 
категорію – 53,8% і 4 перекладачі ЖМ мали вишу 
категорію – 30,8%. Якщо брати для порівняння 
перекладачів ЖМ інших сфер, то вищу категорію 
мали 13,3%, першу – 63,3%, другу –20,0% і без 
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категорії – 3,3% (рис. 3). Визначаємо відсутність 
освітніх перекладачів ЖМ, які б мали освітньо-
кваліфікаційний рівень «перекладач ЖМ без кате-
горії», меншу їхню кількість з другою категорією 
та суттєву кількість перекладачів з вищою кате-
горією.

 
 
 
  

Рис. 1. Чисельність освітніх перекладачів ЖМ

 
 
 
 
 
 
  

Рис. 2. Географічне проживання атестованих

 
 
 
  

Рис. 3. Освітньо-кваліфікаційні рівні  
перекладачів ЖМ

Отже, сучасна атестація перекладачів ЖМ про-
водилася в груповій формі (по 4 особи) за спеці-
ально розробленими завданнями з використан-
ням комп’ютерних технологій. Атестовані мали 
право на часовий проміжок у 60 хв для виконання 
всіх завдань. Комп’ютерна атестаційна перевірка 
передбачала кількість спроб і тривалість часу 
для виконання завдання. Атестаційні завдання 
були поділені на блоки, які характеризували різні 
форми й види перекладу між українською мовою 

та УЖМ і містили наступні напрями перевірки 
професійних компетентностей [3]:

Блок № 1. Дактилювання:
1) Вправи на перевірку рецептивних навичок з 

артикуляцією та без неї;
2) Вправи на перевірку репродуктивних нави-

чок у супроводі артикуляції та без неї.
Блок № 2. Усно-жестовий переклад:
1) Переклад речення різної складності з 

наступних тем: «Правова», «Медична», «Дозвіл-
лєво-культурна», «Економічна», «Науково-тех-
нологічна», «Сільськогосподарська», «Освітня», 
«Спортивна»;

2) Переклад тексту телевізійних новин.
Блок № 3. Жестово-письмовий переклад:
1) Переклад речень:
а) простої складності, що враховує спокійний 

темп викладу й загальновживану лексику;
б) вищої складності, що характеризується при-

родним темпом викладу (притаманний переваж-
ній більшості глухих) з яскравою експресивністю 
та неологістичними зворотами;

2) Викладення на рисунку схематичних знаків, 
які зазначені в поданому тексті.

Блок № 4. Письмово-жестовий переклад
1) Переклад поданого речення:
а) КЖм;
б) УЖМ;
2) Переклад тексту, що передбачає викорис-

тання понять, пов’язаних з рухом, напрямом  
і переміщенням об’єктів у просторі.

Блок № 5. Жестово-усний переклад:
1) Позначення поняття, яке міститься в поданій 

жестолексемі;
2) Переклад монологічного мовлення;
3) Переклад діалогічного мовлення;
4) Озвучення математичних позначень:
а) числові поняття;
б) математичні дії;
в) числові поняття з різними відношеннями;
5) Переклад тексту, що передбачає викорис-

тання понять, пов’язаних із рухом, напрямом  
і переміщенням об’єктів у просторі;

6) Озвучення понять, що містять кольори  
й відтінки.

Блок № 6. Тестування:
1) Перевірка теоретичних знань;
2) Розгляд ситуації.
На основі таблиці № 1 ми можемо отримати 

такі результати:
– репродуктивні навички (з блоку № 1)  

в освітніх перекладачів сформовані відмінно, чого 
не можна сказати за рецептивні. Це означає, що 
освітні перекладачі можуть із труднощами зчи-
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тувати дактильне мовлення глухого студента за 
умови включення його артикуляції; без артикуля-
ції дактильне мовлення глухого студента освітнім 
перекладачем не сприймається;

– на відміну від усно-жестового пере-
кладу (блок № 2), освітній перекладач ЖМ має 
труднощі з жестово-письмовим перекладом  
(блок № 3), особливо в частині перекладу завдань 
вищої складності й викладу схематичного 
малюнка на основі жестового мовлення;

– письмово-жестовий переклад (блок № 4) 
в частині перекладу на КЖм дається набагато 
легше, ніж здійснення перекладу на УЖМ. Гірша 
ситуація спостерігається в перекладі на ЖМ 
речень, що містять об’єкти переміщення, руху 
тощо;

– щодо жестово-усного перекладу, можна кон-
статувати, що числові позначення, математичні дії, 

числа з різними відношеннями, позначення кольо-
рів та їхніх відтінків не містять тих труднощів, що 
зафіксовані під час перекладу монологічного мов-
лення, тексту з об’єктами руху й позначеннями 
місць, а також, що важливе, перекладу значень 
жестолексем, які властиві лише УЖМ.

Якщо порівняти результати інноваційного оці-
нювання за допомогою сучасних комп’ютерних 
технологій освітніх перекладачів ЖМ у порів-
нянні з перекладачами ЖМ інших сфер надання 
послуг, то перші знаходяться у виграшній пози-
ції (рис. 4): серед них відсутні перекладачі ЖМ 
з освітньо-кваліфікаційним рівнем «перекладач 
ЖМ без категорії», більша кількість тих, хто має 
першу й вищу категорію; водночас є і негативний 
показник: освітні перекладачі ЖМ з другою кате-
горією переважають перекладачів ЖМ з інших 
сфер надання перекладацьких послуг.

Таблиця 1
Результати оцінювання рівня ЖКК

Блоки із завданнями Освітні перекладачі (13 осіб)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Блок № 1. Дактилювання
Рецептивні навички з артикуляції 5 3 1 3 5 5 3 3 5 5 3 3 4 4
Рецептивні навички без артикуляції 5 1 1 5 5 1 2 2 5 3 1 4 5 3
Репродуктивні навички з артикуляцією 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Репродуктивні навички без артикуляції 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Блок № 2. Усно-жестовий переклад
Переклад речень різної складності 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5
Переклад тексту теленовин 4 4 5 5 3 4 3 3 5 4 4 5 3 4
Блок № 3. Жестово-письмовий  
переклад
Переклад речень простої складності 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 2 4 3 4
Переклад речень вищої складності 5 5 4 5 2 5 3 5 5 2 2 4 2 4
Виклад схематичного малюнка 5 5 3 4 5 5 2 5 5 3 5 5 5 4
Блок № 4. Письмово-жестовий  
переклад
Переклад речень КЖм 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 5 5 4 4
Переклад речень УЖМ 4 5 3 3 4 4 4 2 5 3 4 3 3 4
Переклад речень зі значенням руху 3 5 5 5 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4
Блок № 5. Жестово-усний переклад
Значення жестолексеми 4 3 2 4 3 2 3 2 5 2 1 4 3 3
Переклад монологу 4 3 4 4 2 3 1 4 5 2 2 5 3 3
Переклад діалогу 4 5 1 5 3 5 1 5 5 2 2 5 4 4
Числові поняття 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Математичні дії 5 5 4 5 3 5 3 5 5 3 2 3 5 4
Числа з різними відношеннями 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
Переклад тексту зі значенням руху 5 2 3 3 1 4 1 4 5 3 1 3 2 3
Кольори й відтінки 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 4
Блок № 6. Тестування
Теоретичні знання з професії 3 5 4 5 3 4 4 3 5 3 5 4 3 4
Розгляд ситуації 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5
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  Рис. 4. Результати оцінювання експертами

Таким чином, за результатами оцінювання 
рівня ЖКК освітніх перекладачів фіксуємо контр-
астну картину: більшість освітніх перекладачів не 
відповідає закріпленим за ними категоріям, отри-
маним на попередній атестації за екзаменацій-
ною формою в паперовому форматі. Наприклад, 
результати перевірки рівня ЖКК за інноваційною 
комп’ютерною технологією показали, що на другу 
категорію склало 7 осіб (раніше її мали 2 особи); на 
першу категорію – 5 осіб (раніше її мали 7 осіб); на 
вищу – 1 особа (раніше її мали 4 особи).

Враховуючи той чинник, що для переклада-
чів ЖМ, які брали участь в апробації інновацій-
ного оцінювання своєї професійної компетен-
ції вперше, рішенням ЦАК були надані значні 
бонуси, які мали на меті зберегти за переклада-
чами ЖМ тарифний розряд і водночас врахувати 
негативні результати повного неупередженого 
оцінювання під час навчання перекладачів ЖМ на 
курсах, семінарах, тренінгах тощо. Таким чином, 
з таблиці результатів апробації оцінювання ЖКК 

перекладачів ЖМ зникли перекладачі ЖМ без 
категорії, більшість освітніх перекладачів отри-
мали першу й вищу категорії (рис. 5).

 

Рис. 5. Результати фактичного присвоєння 
категорії ЦАК

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазна-
чимо, що оцінювання професійних компетентнос-
тей перекладача ЖМ протягом багатьох десятків 
років відбувалося за традиційною екзаменацій-
ною формою, і об’єктом перевірки ЖКК перекла-
дачів ЖМ було власне КЖм.

Уперше атестація перекладачів ЖМ здій-
снюється на основі комп’ютерної програми, яка 
передбачає блокову систему завдань, що характе-
ризують різні форми й види перекладу між укра-
їнською мовою та УЖМ і містять різні напрями 
перевірки професійних компетентностей.

Інновація оцінювання професійної компетент-
ності освітніх перекладачів ЖМ засвідчила низь-
кий для роботи в освітній сфері рівень ЖКК, що 
передбачає зміну змісту форм навчання та підви-
щення кваліфікації освітніх перекладачів ЖМ.
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