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НАШІ ЮВІЛЯРИ

ЧЕРНОВАТИЙ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор педагогіч-
них наук, професор
Л.М. Черноватий на-
родився 24 березня
1950 року в с. Нехворо-
ща Полтавської об-
ласті. Є одним із про-
відних фахівців України
з проблем навчання іно-
земних мов та перекла-
ду, відомий також свої-

ми дослідженнями у галузях психології навчання
та психолінгвістики.
Закінчив перекладацьке відділення факульте-

ту іноземних мов Харківського державного уні-
верситету імені О.М. Горького (нині Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна)
у 1972 році. Пропрацювавши два роки військовим
перекладачем у Центральній групі військ (ЧССР),
повернувся до рідного університету і у 1975 році
вступив до аспірантури при кафедрі перекладу та
англійської мови (науковий керівник – доц. Безуг-
лий В.І.). В кандидатській дисертації (“Співвідно-
шення типів навчальної інформації в процесі фор-
мування іншомовних граматичних навичок”) до-
сліджував питання валідності психологічної теорії
поетапного формування розумових дій та понять
для навчання іноземної мови, зокрема, для фор-
мування граматичних навичок. За результатами
дослідження було встановлено, що склад орієнту-
вальної основи дії у цьому процесі не є величиною
сталою, а варіюється, залежно від ступеня між-
мовної інтерференції та рівня підготовки учнів. В
дисертації було також запропоновано універсаль-
ну методичну типологію граматичних дій за кри-
терієм міжмовної інтерференції. Кандидатська
дисертація була захищена у спеціалізованій раді
Інституту змісту та методів навчання АПН СРСР
(м. Москва) у 1981 році.
Подальші двадцять років були присвячені роз-

робці теорії педагогічної граматики, галузі, яка на

той час була новою у вітчизняній лінгводидактиці,
і досі вважається досить перспективною у світі.
Результати досліджень узагальнені у докторській
дисертації “Основи теорії педагогічної граматики
іноземної мови” (захист якої відбувся у спеціалі-
зованій раді Київського національного лінгвістич-
ного університету у 2000 році), двох монографіях,
більш як 70 публікаціях, а також у кандидатських
дисертаціях, підготовлених аспірантами професора
Л.М. Черноватого.
Завідуючи кафедрою перекладу та англійської

мови (нині кафедра теорії та практики перекладу
англійської мови) Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна з 1983 року,
проф. Л.М. Черноватий, разом з членами кафед-
ри створив і постійно розвиває інноваційну систе-
му підготовки професійних перекладачів, яка дає
плідні результати. З 2000 року активно займаєть-
ся розробкою основ методики навчання перекла-
дачів. За результатами такої роботи опубліковано
більше 20 статей у провідних фахових виданнях
України, розроблено концепцію підготовки пере-
кладачів, закладено основи системи перекладаць-
ких вправ, проводяться експериментальні дослі-
дження. За ініціативи проф. Л.М. Черноватого
створено спільний проект Dictum Factum, учас-
никами якого є кафедри перекладу англійської
мови Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна та Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Метою про-
екту (див. детальнішу інформацію далі) є ство-
рення, експериментальна перевірка та запровад-
ження до навчального процесу вищих навчальних
закладів України підручників та посібників для
підготовки перекладачів. В рамках цього проек-
ту схвалені Міністерством освіти та науки й ви-
дані підручники англійської мови для студентів
І-ІV курсів перекладацьких відділень, посібники
з перекладацького скоропису, юридичного та гро-
мадсько-політичного перекладу тощо. Проект
передбачає створення довідкової та допоміжної
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літератури у найрізноманітніших галузях – від
технічних до гуманітарних, – яка реально може
допомогти перекладачеві у стислі терміни підго-
товитися до перекладу у відповідній сфері. У 2010
році постановою президії Академії наук вищої шко-
ли України проф. Л.М. Черноватому присуджена
нагорода Ярослава Мудрого за організацію підго-
товки циклу навчально-методичних матеріалів для
навчання майбутніх перекладачів у вищих закла-
дах освіти України.
Активна участь проф. Л.М.Черноватого у фа-

хових конференціях та організаціях (член спеціалі-
зованих рад: Д 26.054.01 при КНЛУ (13.00.02 –
теорія та методика навчання) та Д 64.051.08 при
ХНУ імені В.Н. Каразіна (19.00.01/19.00.02 – пси-
хологія); член редколегій фахових видань (КНУ
ім. Т.Г. Шевченка, ХНУ імені В.Н. Каразіна,
КНЛУ, ДонНУ, ХДПІ ім. Г.С. Сковороди); член

міжнародних фахових організацій: Європейського
лінгвістичного товариства, Міжнародної асоціації
викладачів англійської мови, Європейського това-
риства вивчення англійської мови) дозволила вста-
новити зв’язки з усіма провідними центрами підго-
товки перекладачів в Україні та укласти угоди про
співпрацю, завдяки яким налагоджений постійний
обмін інформацією та досвідом викладання. При
цьому кафедра теорії та практики перекладу анг-
лійської мови Харківського національного універ-
ситету імені В.Н.Каразіна переважно виступає як
провідна, надаючи методичну допомогу партне-
рам.
Проф. Л.М. Черноватий сповнений нових

планів, здійснення яких щиро бажає колектив фа-
культету, члени якого сердечно вітають ювіляра і
зичать йому міцного здоров’я, довгих років жит-
тя та плідної праці на української освітянській ниві.
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