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У статті розглядаються переваги та особливості використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх перекла-
дачів в умовах змін ринку перекладацьких послуг. Серед інформаційно-
комунікаційних технологій електронний кейс розглядається як ефектив-
ний засіб навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного 
перекладів в умовах самостійної роботи. Визначено функції, особливості 
та методичні, технічні і психологічні переваги використання електрон-
ного кейсу, зокрема для навчання майбутніх перекладів. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, електронний 
кейс, анотативний/реферативний переклад, самостійна позааудиторна робота. 

 
В статье рассматриваются преимущества и особенности использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в условиях измене-
ния рынка переводческих услуг. Среди информационно-коммуникационных 
технологий электронный кейс рассматривается как эффективное 
средство обучения будущих филологов анотативного и реферативного 
переводов в условиях самостоятельной внеаудиторной работы. Определе-
ны функции, особенности и методические, технические и психологические 
преимущества использования электронного кейса, в особенности для 
обучения будущих переводчиков. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
электронный кейс, анотативный/реферативный перевод, самостоя-
тельная внеаудиторная работа. 

 
The article deals with advantages and peculiarities of information and 

communication technologies usage under the conditions of changes of the 
translational market. Among information and communication technologies e-
case is considered to be an effective method of teaching future philologists 
annotative/gist translation under the conditions of self-directed learning. The 
functions, the peculiarities and the methodological, technical and psychological 
advantages of electronic case usage were defined especially for teaching future 
translators. 
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Підготовка перекладачів у вищих закладах освіти України переживає 
період бурхливого розвитку. Збільшення обсягу і диверсифікація вимог до 
перекладу як професійної діяльності призвели до зміни ринку перекла-
дацьких послуг. Змінюються традиційні уявлення про перекладацьку 
діяльність, ускладнюється професійна модель перекладача, що, у свою 
чергу, вимагає змін від самого процесу підготовки майбутніх перекладачів. 
Ще більшим викликом сучасності для перекладача є необхідність 
здійснювати такі види письмового перекладу як анотативний та 
реферативний переклади. 

Термін «анотативний/реферативний переклад» походить від слова 
анотація/реферат, що означає скорочувати, але не спрощувати, а сповна 
передавати основні положення, найголовніший зміст вихідного тексту [1, 
с. 350]. Анотативний і реферативний переклади належать до гетеровален-
тного (термін Л. М. Черноватого [13, с. 243]), неповного або скороченого 
перекладу, при якому внаслідок зміни комунікативної ситуації текст 
перекладу виконує іншу комунікативну функцію, ніж текст оригіналу 
(Л. М. Черноватий (2013), З. Д. Львовская (2007), Е. Г. Князева (1986), 
О. І. Новиков, Н. М. Нестерова (1991)). Ці види перекладу також 
називають адаптивним транскодуванням або перенесенням, оскільки вони 
передбачають не лише перенесення інформації з однієї мови на іншу, а 
також її перетворення (адаптацію) з метою переказу в іншій формі, яка 
визначається особливим комунікативним завданням [1; 8]. Ці види 
перекладу виконують таку важливу в умовах інформатизації суспільства 
функцію, як економія часу для споживача друкованих іншомовних текстів, 
даючи уявлення про його тему та предмет викладу рідною мовою у 
своєрідній формі. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання як 
інноваційні педагогічні технології розглядають у роботах О. О. Андрєєва, 
В. Ю. Бикова, М. І. Жалдака, В. М. Кухаренка, А. Ф. Манако, Н. В. Морзе, 
С. О. Семерікова, Ю. В. Триуса та ін. Дослідженнями теорій навчання з 
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій займа-
лися С. К. Голубєва, М. І. Жалдак, В. І. Клочко, М. П. Лапчик, Н. В. Морзе, 
Л. І. Морська, А. В. Пеньков та ін. Також на сучасному етапі дослідники 
приділяють багато уваги проблемі практичного застосування інформа-
ційно-комунікаційних технологій для навчання, у тому числі для 
самостійної позааудиторної роботи, зокрема П. Г. Асоянц (2005), Н. В. Ма-
йєр (2011), В. П. Свиридюк (2011) досліджували навчання писемного 
мовлення, А. В. Долина (2011) досліджувала вдосконалення фонетичної 
компетенції, Т. І. Коваль (2008) займалася дослідженням обґрунтування 
комбінованого навчання, та ін. Незважаючи на увагу вчених-методистів до 
питань навчання в умовах самостійної позааудиторної роботи з допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій, на теперішній час недослід-
женою залишається проблема навчання майбутніх перекладачів, зокрема 
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анотативного і реферативного видів перекладів. 
Отже, метою нашої статті є дослідити такий засіб навчання як елек-

тронний кейс, його переваги та особливості для навчання анотативного/ 
реферативного перекладу в умовах самостійної позааудиторної роботи. 

Завданням вищих навчальних закладів на сьогодні є не лише дати 
певну суму знань, а навчити робити самостійні висновки на базі цих знань, 
творчо мислити, що є надзвичайно важливим фактором успішності у 
професійній діяльності майбутніх перекладачів. При цьому важливо 
розвивати вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися в 
швидко зростаючому потоці різної інформації [9], тобто акцент 
переміщується на здатність студентів до автономного навчання [1]. 

Навчальна автономія студентів у навчанні перекладу, зокрема, в 
оволодінні анотативним і реферативним видами перекладу, має велике 
професійне значення. Адже підвищення та ускладнення вимог до рівня 
професійної підготовки перекладачів передбачає формування в них умінь 
аналізувати, з якою метою, чого і як вони навчаються. Зазначені вміння є 
необхідною умовою ефективної перекладацької діяльності, у якій інтереси 
студентів ставляться на перше місце і формулюється мета навчити їх нести 
відповідальність за результати власного навчання. 

Таким чином, відповідна підготовка дозволить зробити майбутніх 
перекладачів більш автономними та здатними приймати власні рішення, 
що, у свою чергу, сприятиме зростанню відповідальності та самостійності 
при виконанні власних перекладів у майбутньому, зокрема анотативного/ 
реферативного перекладу. 

Все вищезазначене підкреслює необхідність спеціальної організації 
самостійної роботи, де переважатиме навчальне співробітництво викладача 
зі студентами, акцентуючи увагу на його спільному кооперативному 
характері. Запропонована І. О. Зимньою схема взаємодії викладача та 
студентів свідчить про те, що визначальним в цій взаємодії є імпульс, що 
виходить від викладача. Іншими словами, оптимізація навчального 
процесу, а значить, і його результативність безпосередньо залежать від 
адекватного управління цим процесом з боку викладача [6]. 

Здійснювати таке керування навчальним процесом допомагає 
використання інформаційно-комунікаційних технологій, які відкривають 
нові можливості для підвищення ефективності самостійної навчально-
пізнавальної діяльності та для досягнення оптимальної ефективності в 
оволодінні анотативним та реферативним видами письмового перекладу. 

І. Г. Захарова розуміє під інформаційно-комунікаційними техноло-
гіями «конкретний спосіб роботи з інформацією: це і сукупність знань про 
способи та засоби роботи з інформаційними ресурсами, і спосіб та засоби 
збору, обробки та передавання інформації для набуття нових відомостей 
про об’єкт, що вивчається [5, с. 22]. А. Дзюбенко інформаційно-
комунікаційні технології навчання визначає як сукупність програмних, 
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технічних, комп’ютерних і комунікаційних засобів, а також способів та 
новаторських методів їхнього застосування для забезпечення високої 
ефективності й інформатизації освітнього процесу [2]. 

Слідом за О. О. Андрєєвим [1], Є. С. Полат [12], А. В. Хуторським [14] 
виділяємо три види дистанційних технологій, які впроваджуються у 
навчальний процес: кейс-технологія, Інтернет-технологія, ТВ-технологія 
(телевізійна технологія). Кожному виду дистанційних технологій 
навчання має відповідати конкретне місце в навчальному процесі. 
Підтримуючи точку зору Н. В. Майєр, вважаємо, що їх доцільне поєднання 
уможливлює підвищення ефективності самостійного оволодіння студен-
тами писемними видами перекладу в позааудиторних умовах [11]. 

Слідом за Н. В. Майєр, ефективне поєднанням дистанційних 
технологій (зокрема кейс-технології та Інтернет-технології) для самостій-
ного оволодіння майбутніми перекладачами письмовими видами перек-
ладу реалізується у «електронному кейсі» [11]. 

Спираючись на визначення електронного кейсу, запропоноване 
Н. В. Майєр, у нашому дослідженні електронний кейс для самостійного 
оволодіння майбутніми перекладачами анотативним та реферативним 
перекладами розуміємо як комп’ютерний засіб навчання, який розміщений 
у мережі Інтернет і містить комплект навчально-методичних матеріалів 
для формування у студентів умінь письмового перекладу, забезпечує 
керування їх самостійною навчально-пізнавальною діяльністю в поза-
аудиторних умовах. 

До функцій електронного кейсу відносимо навчальну, контролюючу, 
мотивуючу та інформативну, які виступають в органічній єдності [11]. До 
цих функцій вважаємо за необхідне додати комунікативну функцію, 
реалізація якої можлива завдяки існуванню окремих модулів у електрон-
ному навчальному середовищі Moodle (Форум, Чат та інші). 

Навчальна функція є основною і передбачає засвоєння майбутніми 
перекладачами навчального матеріалу; контролююча функція реалізується 
під час самоконтролю майбутніми перекладачами результатів засвоєння 
навчального матеріалу, сформованих навичок і вмінь; мотивуюча функція 
забезпечується завдяки професійному спрямуванню навчальних матеріалів 
електронного кейсу для того, щоб робота з ними була цікава студентам і 
відповідала їх потребам у майбутній професійній діяльності; інформа-
тивна функція реалізується за рахунок наповнення електронного кейсу 
необхідними та достатніми інформаційними та довідковими навчальними 
матеріалами; комунікативна функція реалізується у процесі спілкування за 
допомогою Інтернет-засобів між викладачем і студентами, а також між 
студентами. 

Особливістю навчальних матеріалів електронного кейсу є повнота і 
цілісність системно організованого комплекту професійно орієнтованих 
навчальних матеріалів, які дозволяють студенту повноцінно, з територі-
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альною відокремленістю від викладача засвоїти необхідний матеріал та 
набути відповідних навичок і вмінь. 

Процес оволодіння анотативним і реферативним видами перекладу 
пов’язаний також із індивідуальними особливостями, які є характерними 
для кожного із студентів. Особливостями навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів, як вважає І. С. Якиманська, є темп роботи, працездатність 
та особливості володіння способами і прийомами навчальної роботи на 
основі наявних знань, навичок та вмінь [15, с. 46]. Саме використання 
електронного кейсу, на нашу думку, сприяє формуванню індивідуального 
стилю самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх перек-
ладачів. 

Н. В. Майєр визначено методичні, технологічні, психологічні пере-
ваги використання електронного кейсу, а саме: до методичних переваг 
дослідниця відносить розподіл навчального матеріалу з тим, щоб майбутні 
перекладачі поступово навчалися і формували компетентність у цих видах 
письмового перекладу; комп’ютерна візуалізація навчальної інформації; 
забезпечення систематичного автоматизованого контролю, аналіз і оцінка 
результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів; мобільність, 
самодостатність, цільове призначення навчально-методичних і довідкових 
матеріалів; адекватність навчально-методичних матеріалів рівню підго-
товки студентів; забезпечення професійного спрямування за рахунок 
моделювання майбутньої професійної діяльності, технологічними перева-
гами вважає автоматизований супровід процесу навчання; збір та архівне 
зберігання статистичної інформації; використання сучасних засобів зв’язку 
для здійснення взаємодії студентів з викладачем та між собою (форум, 
електронна пошта), психологічні переваги забезпечують самостійну, 
індивідуальну навчально-пізнавальну діяльність не тільки у фізичному 
плані, але й у психологічному; постійне підвищення і підтримка 
позитивної внутрішньої мотивації за рахунок заохочення студентів у 
вигляді неупередженості, позитивних коментарів викладача щодо їх 
навчальних досягнень; свободу і гнучкість, вільне планування часу та 
вибір режиму роботи; урахування вікових особливостей студентів і їх 
потреб у майбутній професійній діяльності; створення позитивного 
емоційного фону [11]. 

У контексті нашого дослідження доцільно виокремити переваги для 
навчання майбутніх перекладачів, до яких відносимо можливість у 
письмовій формі виражати власні думки, коментувати та редагувати 
письмові переклади, можливість укласти свій власний термінологічний 
словник аграрної тематики, можливість використовувати не лише тести, а 
й повноцінні завдання з вільним формулюванням та наповненням, що є 
зручним для навчання письмового перекладу. 

Як стверджує Т. І. Коваль, використання електронних засобів та 
форм навчання сприяє реальній активності та високій мотивації студентів; 
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ефективності та продуктивності, що оптимізують навчальний процес; 
надає студенту можливість навчатися у зручний для нього час та в 
індивідуальному темпі (гнучкість); уможливлює використання різноманіт-
них методів, прийомів та режимів навчання, забезпечує легкість в 
організації повторення вивченого матеріалу [7, с. 45]. За таких умов 
студент оволодіває навчальним матеріалом самостійно, на відстані, без 
безпосереднього втручання викладача в процес його навчально-
пізнавальної діяльності, а також здійснює самоконтроль, що сприяє 
формуванню його рефлексивних умінь. 

Отже, використання електронного кейсу знижує роль суб’єктивного 
фактору завдяки об’єктивним методам контролю; надає викладачу 
можливість систематичного і оперативного оновлення навчальних мате-
ріалів; сприяє інтенсифікації навчального процесу; гарантує конфіденцій-
ність; сприяє навчанню використання нових інформаційних технологій у 
професійній діяльності через активне використання тих же технологій у 
процесі навчання; забезпечує мобільність та адаптивність, що передбачає 
відповідний рівень підготовки студента до продуктивної самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності [11]. Крім того, дозволяє студентам 
творчо, індивідуально та вільно працювати над власними письмовими 
перекладами у тандемі зі своїми студентами-колегами, дослухаючись до 
порад викладача; допомагає студентам виробити власну стратегію 
перекладу шляхом самооцінювання, саморефлексії, завдяки коментарям зі 
сторони своїх колег, корегування перекладів інших, свідомо та ставлячи 
перед собою реальні цілі, керувати і відповідати за власний процес 
навчання, активно здобувати знання та неоціненний досвід для майбутньої 
професії у процесі самостійної роботи. 

Таким чином електронний кейс є ефективним засобом навчання 
анотативного і реферативного перекладів, який здатний врахувати 
особливості та специфіку підготовки майбутніх перекладачів. 

Перспективами подальших розвідок є наповнення електронного 
кейсу матеріалами, зокрема розробка комплексів вправ для навчання 
майбутніх перекладачів анотативного і реферативного перекладів. 
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