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ТРАНСФОРМАЦІЇ АКСІОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПІДГОТОВКИ 

ПЕРЕКЛАДАЧІВ НА ФОНІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ 

Інформаційне суспільство сьогодні активно проявляє себе в більшості сфер 
буття, не винятком є й освіта. Інноваційні підходи до підготовки перекладачів 
все частіше кристалізуються саме у контексті діджиталізації освітнього 
простору. Морфологічно інформаційне суспільство у більшості своїх проявів є 
мережевим. Так, для розуміння природи трансформацій аксіологічних 
підвалин освітнього процесу вважаємо за доцільне розглянути власне сам 
концепт мережевого суспільства, який був запропонований іспанським 
соціологом Мануелем Кастельсом [1].    

На наш погляд, М. Кастельс до проблеми мережевого суспільства підходить 
з позицій холізму, приділяючи увагу усім соціальним контекстам. Соціолог 
починає з мережевої економіки, що постає як нова, ефективна форма 
організації виробництва, розповсюдження та управління. Вона є головним 
фактором росту продуктивності в розвинутих країнах, які адаптували нові 
форми економічної організації. На думку багатьох учених, необхідними 
умовами росту продуктивності праці є такі: впровадження нових 
інформаційних та комунікаційних технологій на підставі наукових досліджень 



87 
 
та технологічних інновацій; трансформація ринку праці, що передбачає 
зростання кількості висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно 
відповідати викликам глобальної та локальної економіки; нетворкінг. 

Згідно М. Кастельса, не менш важливим соціальним контекстом 
мережевого суспільства є ринок праці. Мережева економіка впливає на способи 
організації праці, висуває нові вимоги до знань та навичок спеціалістів. 
Пріоритетною для суб’єктів мережевої економіки є здатність працювати 
автономно та одночасно бути її активними агентами. Таким чином, гнучкість, 
креативність, ініціативність та комунікабельність є запорукою успішної 
адаптації індивіда до умов мережевого суспільства. 

Мережеве суспільство проявляє себе й в трансформації соціальності. Нові 
комунікації, від мобільної телефонії до Wi-Fi, суттєво підвищують динамічність 
соціальних зв’язків, особливо серед молоді. Дослідження показують, що 
найбільш соціально та політично свідомими й активними є користувачі 
Інтернету [2, с. 37-38]. Однак, головні зміни в соціумі обумовлена не Інтернетом 
та новими комунікаційними технологіями, а логікою комунікаційних мереж, 
тобто появою мережевого індивідуалізму. Мережеве суспільство постає як 
суспільство мережевих індивідів.  

З питанням концепту мережевого суспільства тісно пов’язане й питання 
діджиталізації освітнього простору. Відзначимо, що остання в англійській мові 
має два дещо відмінні за значенням поняття. Під першим поняттям, digitization, 
розуміють суто технічну сторону, тобто конвертацію, запис, збереження даних  в 
оцифрованому вигляді. Під другим поняттям, digitalization, розуміють 
трансформації глибинного якісного пласту інформації та інформаційних 
процесів. Тобто, digitalization – це можливості та потужності інформаційних 
технологій якісно впливати на оптимізацію процесів прийняття рішень будь 
якого рівня складності, що стає вкрай актуально не лише для бізнесу, а й для 
освітньої галузі. У контексті даної дослідження під українським відповідником 
поняття ми будемо розуміти дві сторони медалі, тобто технічну та глибинну або 
якісну [3]. Тотальність та глобальність явища діджиталізації дає змогу 
активніше та ефективніше переводити освітню сферу на рейки автономності та 
високотехнологічності, що у свою чергу ставить нові вимоги до навчального 
контенту.       

Діджиталізація освітнього простору трансформує не лише концепт 
освітнього процесу, а й світосприйняття та світорозуміння його суб’єктів – у 
нашому випадку – перекладачів. Так, варто зауважити, що у інформаційному 
суспільстві студенти-перекладачі досить очікувано для себе стають мережевим 
індивідами, тобто повноправними членами мережевого суспільства, визнають 
та керуються його логікою, вчяться самостійно приймати рішення та 
виправляти помилки у високотехнологічному просторі, у якому органічно 
інтегровані інформаційні технології, які не відчужуються, а акцептуються 
реципієнтами – тобто студентами-перекладачами.    

Варто відзначити, що на сьогодні одним із проявів аксіологічних 
трансформацій є підвищений інтерес до мікронавчання, як інструменту більш 
ефективнішого засвоєння інформації в умовах підвищеного та напруженішого 
інфопотоку в контексті інформаційного суспільства. Так, це поняття зародилося 
у рамках корпоративного коучінгу та зараз набирає все більших обертів у 
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освітній парадигмі, на підтвердження цього – поступова  апробація у освітньому 
процесі комп’ютерних програм та додатків, які побудовані на мікроблоках 
інформації – вокабулярної, граматичної, тематичної, тощо. До таких програм, 
наприклад, належать, Padlet, Quizlet та інші. Для розуміння глибинного пласту 
аксіологічних трансформацій освітнього простору розглянемо деякі аспекти 
концепції мікронавчання.  

Більшість студентів віддають перевагу гнучкості та практичності 
навчального контенту, який презентується швидко та доступно. Це спонукає 
освітню галузь переглянути існуючі навчальні програми у напрямку до 
мікронавчання. В інформаційному суспільстві можуть виникати певні 
проблеми, пов’язані в першу чергу з технічними та фінансовими аспектами 
інтегрування мікронавчання. Світова економіка робить свій вплив на 
корпоративні бюджети, викликаючи підвищену потребу у вищих прибутках. 
Питання в тому, що інвестиції повинні бути конвертовані в очевидний 
позитивний ефект для бізнесу та навчання.  

Спілкування в соціальних мережах перетворилося на справжню проблему 
для корпорацій, які бажають утримати увагу співробітників на навчанні. 
Навчання та тренінги повинні привертати увагу таким чином, як соціальні 
медіа, але підтримуючи та утримуючи фокус працівників. Звичайно, сьогодні 
бізнес вітає нове покоління, очікування та потреби яких не відповідають 
підходам, запропонованим традиційною версією 1.0. навчання [4]. Експерти з 
питань розвитку персоналу вимагають інноваційного підходу до навчання. 
Виходячи з того, чого хочуть сучасні студенти, все більше уваги корпоративні 
коучі приділяють дискретній передачі невеликих фрагментів навчального 
контенту. Цей підхід часто називають мікронавчанням.     

У процесі мікронавчання студент отримує невелику кількість інформації, 
яка доставляється через будь-який цифровий пристрій, у будь-якому 
інформаційному форматі, включаючи тексти, відео, ігри, симуляції тощо. 
Основна ідея полягає в тому, що студенти не відволікаються на непотрібну 
інформацію, оскільки час, який вони витрачають на один блок інформації, 
становить приблизно 3-5 хвилин. Цей мікрокрок дозволяє утримувати увагу, а 
також підвищувати ефективність навчання. Мікронавчання передбачає 
узгоджену конструкцію модулів для досягнення конкретних корпоративних 
цілей. Модулі є персоналізованими, гнучкими і простими в оновленні. 
Головною перевагою мікронавчання є те, що його можна легко інтегрувати у 
робочий та навчальний процес, що у свою чергу дозволяє економити час та 
ресурси.     

На сьогодні в освітньому просторі інформаційного суспільства немає 
єдиного підходу до інтегрування мікронавчання в основний навчальний процес, 
оскільки це пов’язно як з якісними, так і з кількісними факторами. Також, 
мікронавчання сьогодні потребує й відповідного концептуального обрамлення. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що трансформації 
аксіологічних засад освітнього простору спостерігаються на мікро- та 
макрорівнях. Щодо мікрорівня, то він стосується в першу чергу ціннісної 
системи мережевого індивіда. Щодо макрорівня, то він зумовлений 
морфологією та логікою мережевого суспільства, діджиталізацією освітнього 
простору, а також новими вимогами до навчального контенту та зростанням 
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інтересу до технологій мікронавчання. У аксіологічному плані сучасний освітній 
простір характеризується пріоритетністю високотехнологічності, нетворкінгу, 
автономності та самостійності у прийнятті рішень, комунікабельністю, 
креативністю, гнучкістю та мережевим індивідуалізмом.      
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КЕЙС-МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ЗАСОБІВ 
АКТИВІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У тезах подано теоретичне обґрунтування доцільності застосування кейс-
методу як засобу формування професійної компетентності майбутніх фахівців 
соціальної сфери, окреслено окремі аспекти його реалізації у навчальному 
процесі вищої школи; визначено специфіку його впливу на формування якісних 
характеристик фахівця. 

Ключові слова: активізація викладання, практична діяльність, кейс-метод, 
метод ситуаційного аналізу. 

Одним з найефективніших засобів підвищення ефективності пізнавальної 
активності студентів є використання у навчальному процесі ПТНЗ 
інтерактивних технологій навчання. При інтерактивній технології (кейс-
технології) відбувається вироблення знань, а не оволодіння готовими знаннями. 
Відповіді на питання необхідно знаходити самостійно. Новизна і особливості 
використання case-study вимагають детального аналізу даного методу як виду 
інтерактивних форм навчання, адаптації до особливостей використання при 
викладанні різних дисциплін. 

До кейс-технологій належать: метод ситуаційного аналізу; метод інциденту; 
метод розбору ділової кореспонденції; ігрове проектування; метод ситуаційно-
рольових ігор; метод дискусії. Основна функція кейс-методу – навчати учнів 
креативно мислити, вирішувати складні неструктуровані проблеми, які 
неможливо вирішити аналітичним шляхом. 

Кейс-метод (метод аналізу ситуацій) є одним з найбільш результативних 
методів активізації викладання. Він орієнтований на розвиток зацікавленості 
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