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ЛІНГВОДИДАКТИКА

УДК 378 : 37.02 : 81’253

СИСТЕМА ВПРАВ І ЗАВДАНЬ

ДЛЯ НАВЧАННЯ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Л.М. Черноватий, докт. пед. наук,
Н.М. Ковальчук, канд. пед. наук (Харків)

Виходячи з результатів аналізу загальної моделі системи вправ і завдань для навчання перекладу, запропо-
новано систему вправ і завдань для навчання усного послідовного перекладу (із застосуванням перекла-
дацького скоропису) з трьома компонентами, типологія яких ґрунтується на їх розмежуванні в залежності від
мети вправляння: оволодіння діями й операціями, що необхідні для здійснення усного послідовного перекла-
ду (із застосуванням перекладацького скоропису), але не включають його; формування перекладацьких на-
вичок, тобто компонентів перекладацької діяльності у сфері усного послідовного перекладу (із застосуван-
ням перекладацького скоропису), які піддаються автоматизації; розвиток умінь усного послідовного пере-
кладу (із застосуванням перекладацького скоропису), що ґрунтуються на діях та операціях попередніх двох
категорій. Відповідно пропонується розрізняти три підсистеми вправ і завдань – підготовчі (для оволодіння
діями й операціями першої категорії), для формування перекладацьких навичок та для розвитку умінь усного
послідовного перекладу (із застосуванням перекладацького скоропису). Показано ієрархію понять «систе-
ма», «підсистема», «група», «тип» і «вид» стосовно вправ та завдань для навчання усного послідовного
перекладу (із застосуванням перекладацького скоропису) і наведено приклади їх реалізації в системі. Окрес-
лено перспективу подальших досліджень.

Ключові слова: вправа; вправи для розвитку умінь; вправи для формування навичок; вправляння; гру-
пи, типи і види вправ; завдання; ієрархія; навичка; навчання перекладу; перекладацький скоропис, підготовчі
вправи; підсистема; система; уміння; усний послідовний переклад.

Черноватый Л.Н., Ковальчук Н.Н. Система упражнений и заданий для обучения устному после-
довательному переводу. Исходя из результатов анализа общей модели системы упражнений и заданий для
обучения переводу, предложено систему упражнений и заданий для обучения устному последовательному
переводу (с использованием переводческой скорописи) с тремя компонентами, типология которых основы-
вается на их разграничении в зависимости от цели их выполнения: овладение действиями и операциями,
необходимыми для осуществления устного последовательного перевода (с использованием переводческой
скорописи), но не включающими его; формирование переводческих навыков, т.е. компонентов переводчес-
кой деятельности в сфере устного последовательного перевода (с использованием переводческой скоропи-
си), которые поддаются автоматизации; развитие умений устного последовательного перевода (с использо-
ванием переводческой скорописи), основанных на действиях и операциях предыдущих двух категорий. Со-
ответственно предлагается различать три подсистемы упражнений и заданий – подготовительные (для овла-
дения действиями и операциями первой категории), для формирования переводческих навыков и для разви-
тия умений устного последовательного перевода (с использованием переводческой скорописи). Показано
иерархию понятий «система», «подсистема», «группа», «тип» и «вид» относительно упражнений и заданий,
а также приведены примеры их реализации в системе. Очерчено перспективу дальнейших исследований.

Ключевые слова: группа, тип и вид упражнений; задание; иерархия; навык; обучение переводу; пере-
вод; переводческая скоропись; подготовительные упражнения; подсистема; система; умение; упражнение;
упражнения для развития переводческих умений; упражнения для формирования переводческих навыков,
устный последовательный перевод.

© Черноватий Л.М., Ковальчук Н.М., 2017
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Chernovaty L.M., Kovalchuk N.M. The system of exercises and tasks for consecutive interpreter training.
Basing on the analysis of the general system of exercises and tasks in translator/interpreter training, the authors
offer a three-component system of exercises and tasks for consecutive interpreter training. The components
discrimination is based upon their aims, which fall into one of the following three categories. The first one is related
to the acquisition of skills and operations, which are required for the consecutive interpreting (involving note
taking), process, but do not comprise the said interpreting proper. The second category includes the consecutive
interpreting (involving note taking) actions and operations that can be automatized, while the third one incorporates
consecutive interpreting skills, which are based on the actions and operations of the first two categories. Taking
into account the said discrimination, the authors suggest a system composed of three subsystems: (1) preparatory
exercises (for the acquisition of the first-category operations and actions), (2) those intended for the interpreting
automatic components formation, and (3) for the development of consecutive interpreting skills. The authors
show the hierarchy of the notions of “system”, “subsystem”, “group”, “type” and “kind” of exercises and provide
examples of their realization within the system. The prospects of further research are outlined.

Key words: automatic operation, consecutive interpreting, exercises for the formation of interpreting automatic
operations; exercises for the development of interpreting skills; exercise, hierarchy; groups, types and kinds of
exercises; interpreter training; interpreting, note taking, skill, preparatory exercises; subsystem, system, task.

Кожна  з  цих  підсистем  включає  по  три  дальші
підсистеми відповідно до характеру дій та операцій,
оволодіння якими передбачається в межах кожної
з них.

До змісту першої підсистеми (підготовчі впра-
ви) входить  оволодіння діями й  операціями,  які
є необхідними для здійснення перекладу,  але не
включають його (наприклад, мнемічні дії, дикція
тощо). Метою вправ другої підсистеми є форму-
вання перекладацьких навичок, а третьої – розви-
ток перекладацьких умінь. Кожна із згаданих під-
систем, у свою чергу, може розглядатися як сис-
тема, що включає підсистеми нижчого рівня – гру-
пи, типи і види, приклади яких наведено у наших
попередніх публікаціях [8], і які буде проілюстро-
вано у подальшому викладі.

Як уже зазначалося раніше [6], загальна систе-
ма вправ та завдань повинна забезпечити надійне
підґрунтя для розробки комплексів вправ, що роз-
глядаються  як  «втілення  системи  (підсистеми)
вправ  стосовно  конкретної  сфери  або  теми»  [2,
с. 191]). Однак, зважаючи на існування різних видів
перекладу, які не є повністю ідентичними за но-
менклатурою навичок  та  умінь, що  входять  до
їхнього складу, видається необхідним запропону-
вати  систему  вправ  і  завдань  для  кожного  виду
перекладу  окремо. Нами  вже розглядалася  така
система для навчання усного перекладу з аркуша
(див. [8]), а в даній статті ми спробуємо запропо-
нувати її стосовно усного послідовного перекладу
(УПП).

1.  Вступ
У попередній публікації [6] ми класифікували

поняття «система вправ для навчання перекладу»
як  категорію, що входить  до компонента  «зміст
навчання перекладу» в загальній системі методи-
ки його навчання. Спираючись на ознаки понять
«навичка», «уміння»  та «вправа»,  ми,  слідом  за
іншими авторами [4], дійшли висновку, що термін
«вправа» доцільно вживати лише для позначення
завдань, метою яких є формування навички (оскіль-
ки змістом вправи є вправляння, тобто повторення
певної дії з метою її автоматизації [5, с. 74]), тоді
як стосовно розвитку умінь точнішим видається
термін «завдання» (зважаючи, що зміст оволодін-
ня  умінням  не  включає  згаданого  повторення).
Таким чином, у даній публікації ми оперуємо тер-
міном «система  вправ  і  завдань»  замість  тради-
ційного словосполучення «система вправ».

Виходячи з принципів системності, нами було
запропоновано загальну модель такої системи, під-
системи якої знаходяться у складних ієрархічних
відносинах, де кожна підсистема включає вправи
та завдання нижчого рівня, і для яких згадані підси-
стеми  перетворюються  на  системи  тощо. Най-
більш очевидним є перший поділ загальної систе-
ми на  дві підсистеми для навчання  конкретного
виду (усного та письмового) перекладу кожна, які
можуть підрозділятися далі. Наприклад, підсисте-
ма усного перекладу (УП) розпадається на підсис-
теми для навчання перекладу з аркуша, абзацно-
фразового, послідовного та синхронного перекладу.
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Оскільки система вправ і завдань для його на-
вчання як окреме питання досі вивчалася недостат-
ньо  (див.  приклади  розробки  комплексів  вправ
в окремих розвідках [7; 9]), то дана проблема ви-
дається  актуальною .

Відповідно метою дослідження є розробка си-
стеми вправ для навчання фахового УПП з метою
забезпечення науково  обґрунтованої основи  для
подальшого складання комплексів вправ на кон-
кретних етапах навчання цього виду перекладу.

Для досягнення цієї мети потрібно було розв’я-
зати такі завдання: розглянути УПП як об’єкт на-
вчання, проаналізувати його зміст, а також пов’я-
заних понять «абзацно-фразовий переклад» та «пе-
рекладацький скоропис», визначити перелік умінь
і навичок, на яких ґрунтується УПП, встановити
структуру підсистем, що входять до складу сис-
теми вправ і завдань для навчання УПП, та їх ієрар-
хію; запропонувати номенклатуру згаданих вправ
і  завдань,  сформулювати рекомендації щодо  за-
стосування запропонованої системи для розробки
відповідних комплексів вправ, а також окреслити
перспективи наступних досліджень. Подальший
зміст статті викладається відповідно до логіки ви-
рішення названих завдань.

2. Основна частина
Об’єктом нашого дослідження є система на-

вчання УПП, до змісту якого входить підготовка
студентів  до  здійснення  цього  виду  перекладу
в умовах, наближених до реальних (наприклад, пе-
реклад  виступів  доповідачів  на  конференціях),
а  предметом  –  система  вправ  та  завдань  для
забезпечення такого навчання.

Стосовно змісту УПП, то ми розглядаємо його
як переклад виступу мовця в паузах, які останній
робить час від часу (практикується й переклад усієї
доповіді одразу після її виголошення). Залежно від
довжини відтинків такої доповіді, тлумач записує або
не записує (коли такі відтинки містять 1-2 речення)
зміст ТО для його подальшого перекладу. В остан-
ньому випадку, який є типовим для переговорів або
дискусій, такий переклад часто називають «абзац-
но-фразовим» (АФП). У подальшому викладі АФП
тлумачиться як такий, що характеризується корот-
кими відрізками ТО, тоді як термін «УПП» вжи-
вається для позначення перекладу довших відрізків

ТО, незалежно від того, перекладається увесь ТО
одразу чи довшими відтинками у паузах [6, с. 183].
Класичним прикладом ситуації застосування УПП
є переклад доповідей на конференції.

Оскільки обсяг фрагмента виступу доповідача
між паузами,  не кажучи вже про обсяг  усієї до-
повіді  загалом,  перевищує  обсяг  оперативної
пам’яті  перекладача,  інформація, що міститься
в ТО, має  записуватися. Простий  запис  у  рядок
із скороченням слів є неефективним, бо, по-перше,
важко таким чином зафіксувати уся головну інфор-
мацію, а по-друге, у більшості випадків перекла-
дач не здатний відновити логічні зв’язки між еле-
ментами таких записів, внаслідок чого відбуваєть-
ся втрата значного обсягу інформації ТО в ТП. Для
вирішення цієї проблеми професійні перекладачі
застосовують перекладацький скоропис (ПС), тоб-
то систему запису, що ґрунтується на комбінації
мовних і символьних елементів, які розташовують-
ся за принципом вертикалізму й утворюють сис-
тему орієнтирів, дозволяючи за асоціативним прин-
ципом  відтворити усю  головну  інформацію ТО
в ТП (докладніше див. [3]).

Ефективна система вправ і завдань для навчан-
ня УПП має передбачати формування усіх нави-
чок та умінь, на яких ґрунтується даний вид пере-
кладу, для чого важливо усвідомлювати їх перелік,
що розглядається далі (див. також [6, с. 264–268]).

Група навичок, яка є спільною для всіх видів
УП, вже аналізувалася в інших наших працях [6; 8].
До них, зокрема,  відноситься навичка сегменту-
вання ТО для  виділення  одиниць  орієнтування
в ньому. В УПП одиницею орієнтування для запи-
су зазвичай обирається синтагма, тобто фрагмент
висловлення, окремий у синтактико-семантично-
му відношенні та виділений інтонаційно, що має
відносно закінчену логічну структуру (наприклад,
група підмета, група присудку, відособлення тощо),
яку можна зафіксувати за допомогою ПС.

Навички імовірнісного прогнозування та контек-
стуальної  здогадки сприяють  адекватному розу-
мінню ТО навіть при наявності в ньому лексичних
одиниць, зміст яких може здатися невідомим. Пер-
ша з них дозволяє прогнозувати появу найбільш
вірогідних лексем та синтаксичних структур, а дру-
га – встановлювати значення лексичних одиниць
за  контекстом.
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Важливими  є  й  навички  запам’ятовування,
оскільки в УПП доводиться утримувати у свідо-
мості значні фрагменти ТО. Хоча це завдання по-
легшується наявністю записів, однак лише за умови
раціонального його використання, коли символи
відіграють роль смислових опор і легко відтворю-
ються в процесі їх зчитування. Крім того, як  і в
інших видах УП, перекладач повинен утримувати
в пам’яті  структури,  обрані  ним для  перекладу
різних сегментів ТО, які потрібно узгодити на син-
таксичному рівні [8].

Навичка переключення з мови на мову не є го-
ловною в класичному УПП (наприклад, переклад
доповіді на конференції), оскільки зазвичай у цьо-
му випадку ми маємо справу з одностороннім пе-
рекладом (приміром, з рідної мови на іноземну).
Однак, якщо після доповіді передбачені запитання
й відповіді, то значення цієї навички суттєво зрос-
тає. Особливими  для УПП є навички міжсеміо-
тичного переключення, яке ґрунтується не лише
на вербальній, але й моторно-графічній реакції (пе-
реключення з природної мови на ідеографічне пись-
мо (символьні складові ПС) і навпаки) [6, с. 268].

Навички  лексико-синтаксичного  варіювання
говоріння у поєднанні із застосуванням ритміко-
інтонаційних та інших просодичних засобів є важ-
ливими в  ситуаціях  ускладнень,  коли необхідно
швидко викликати з ментального лексикону синонім
певної лексичної  одиниці  або передати  її  смисл
шляхом описового перекладу [8]. Як зауважують
дослідники  [11],  для  забезпечення  ефективності
згаданого виклику необхідне постійне тренування
й постійна практика в УП, тоді як здійснення ПП
є набагато менш ефективним для підтримання го-
товності до УП [11, с. 243]. Сюди ж відносяться
навички лексико-синтаксичних конверсій на рівні
словосполучень та речень, антонімічні перетворен-
ня, синтаксичні інверсії, семантичні й граматичні
трансформації тощо.

Ефективність УПП, як і інших видів УП, особ-
ливо в галузевих сферах, суттєвим чином залежить
від  ступеня  сформованості  так  званих  патернів
переносу  (transfer patterns)  [12]),  які  тлумачять-
ся як певна конфігурація нервових зв’язків за відпо-
відною структурою, що дозволяє розв’язувати нові
перекладацькі проблеми. Вони включають навич-
ки близького до умовно-рефлекторного володіння

принаймні кількома сотнями найуживаніших лек-
сичних та фразеологічних відповідників за певни-
ми темами [1; 10] та вільного переходу від син-
таксичних структур мови оригіналу (МО) до відпо-
відних структур мови перекладу (МП) [6].

Зважаючи на  згадане раніше перевантаження
механізму обробки інформації, суттєвою для УПП,
так само як і для інших видів УП, є навичка ком-
пресії ТО, оскільки вона допомагає запобігти на-
званому перевантаженню й сприяє розвитку іншої
навички – швидкісного перекладу.

Крім того, як і для інших видів УП, критичними
є навички зовнішнього оформлення мовлення (дик-
ція,  інтонаційне  оформлення,  голосне  говоріння
тощо). До цієї ж групи відносяться й навички плав-
ного говоріння без невмотивованих пауз і повторів,
а  також оформлення висловлення  за  допомогою
ритміко-інтонаційних засобів [8]. До способів за-
безпечення привабливого зовнішнього оформлен-
ня мовлення в УПП належить і засвоєння дій, при-
значених для подолання проблем при тлумаченні
ТО й передачі його смислу в ТП, куди відносяться
і навичка заповнення пауз природними мовленнє-
вими формулами, аби забезпечити рівномірне го-
воріння без невмотивованих пауз і повторів [8].

Специфічними для УПП є навички синхронізації
двох різноспрямованих видів мовленнєвої діяль-
ності на кожному його етапі – аудіювання й пись-
ма при сприйманні ТО, та читання й говоріння під
час породження ТП. Іншими навичками, притаман-
ними лише УПП, є здатність економно й раціональ-
но (повнота запису головних понять ТО, дотриман-
ня принципу вертикалізму, щільність записів) фіксу-
вати на письмі головний зміст ТО у процесі його
сприймання. того, характерними лише для УПП
є навички й уміння паралельного озвучення пере-
кладу в умовах одноразовості говоріння та зчиту-
вання переважно ідеографічних записів [6, с. 268].

Уміння, спільні для усіх видів УП, включають
вибіркову стратегію при аудіюванні ТО (сегмента-
ція ТО й ідентифікація його ключової інформації
та смислових опорних пунктів), здатність утриму-
вати в пам’яті смислові блоки ТО і логічні зв’язки
між ними, уміння швидкого прийняття перекладаць-
ких рішень в умовах виняткового обмеження в часі,
уміння розв’язання нестереотипних лексико-фра-
зеологічних проблем тощо (детальніше див. [6; 8]).
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Уміння синхронізації аудіювання й письма, з од-
ного боку, та читання й говоріння – з іншого (див.
вище), базується на навичках паралельного функ-
ціонування цих видів мовленнєвої діяльності, умін-
ня відходу від буквалізму – на лексико-синтаксич-
ному  варіюванні,  а  здатність позбавлятися  над-
мірності в ТП – на компресії ТО.

Уміння голосного рівномірного озвучення ТП
без невмотивованих  пауз  і  повторів  з  належним
ритміко-інтонаційним  оформленням,  а  також
здатність підвищувати темп говоріння ґрунтують-
ся на артикуляційних і просодичних компонентах,
навичках швидкісного перекладу тощо.

До умінь, специфічних для УПП,  відноситься
здатність здійснювати активний пошук головних

смислових членів у ТО в умовах одноразовості його
сприймання з опорою не на вербальну, а на образну
пам’ять. Яскравою відмінністю УПП від інших видів
перекладу є, безумовно, уміння вести записи пере-
кладацьким скорописом, яке є фактично окремим
видом діяльності, а тому для його розвитку доціль-
но передбачити окрему систему вправ і завдань.

Зважаючи на викладений вище список навичок
і вмінь, а також враховуючи загальну систему вправ
та завдань для навчання перекладу (див. [8]), мож-
на запропонувати підсистему вправ для навчання
УПП, виходячи з підсистем, що розглядалися вище
(підготовчі, для формування навичок і для розвит-
ку умінь). Схематично така система показана на
рис. 1.

Рис.  1. Система вправ  і  завдань для навчання  усного послідовного  перекладу. Умовні  позначення:
СВ – система вправ, УПП – усний послідовний переклад, ПІДГОТОВЧІ – підготовчі вправи і завдання,
НАВИЧКИ – вправи для формування навичок, УМІННЯ – завдання для розвитку умінь, 1А – група
вправ «А» в підсистемі підготовчих вправ, 1А–1 – тип вправи «1А–1» в групі вправ «А» в підсистемі
підготовчих вправ, 1А–1 (1) – вид вправи «1А–1 (1)» типу вправи «1А–1» в групі вправ «А» в підсистемі
підготовчих вправ тощо.

Перша підсистема (підготовчі вправи і завдан-
ня) включає в себе такі групи. Група 1А, яку при-
значено для оволодіння перекладацьким скоропи-
сом (на рівнях слова, словосполучення чи абзацу),

включає три типи завдань. Тип 1А-1, що призначе-
но для розвитку навичок смислової орієнтації (яка
ґрунтується на механізмі сегментування ТО), може
включати такі види як 1А-1 (1) – для формування
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навичок розпізнавання  головної  інформації  ТО,
1А-1 (2) – для розвитку здатності ідентифікувати
ключові слова в тексті тощо.

Метою завдань типу 1А-2 є оволодіння принци-
пом вертикального запису у ПС. В межах цього
типу можуть застосовуватися різні види завдань,
залежно від типу логічного зв’язку (синтаксична
структура),  на якому  ґрунтується  відповідне  ви-
словлення. Наприклад,  вид  1А-2  (1) може  бути
призначено для навчання  запису умовних, а  вид
1А-2 (2) –допустових речень тощо.

Завдання типу 1А-3, які призначено для забез-
печення щільності записів студентів, включають
численні їх види, ціллю яких є розвиток здатності
до раціонального скорочення слів (вид 1А-3 (1),
доречного  застосування  символів  (вид 1А-3  (2),
абревіатур  (вид  1А-3  (3),  поєднання  символів
(вид 1А-3 (4), запису логічного зв’язку понять у ТО
(вид 1А-3 (5) тощо. Усі завдання групи 1А викори-
стовуються спочатку  із  зоровою опорою на ТО,
а потім – при його сприйманні на слух.

Група вправ 1Б, метою якої є формування нави-
чок інформаційної переробки ТО, включає різно-
манітні їх типи, відповідно до навички, яка в кожній
із них формується. Наприклад, тип 1Б-1 викорис-
товується для формування навичок компресії ТО;
тип 1Б-2 – для оволодіння діями з метою розши-
рення обсягу експліцитної інформації ТО (наприк-
лад, розгортання імплікатур ТО за рахунок опису
чи додавання необхідної інформації), тип 1Б-3 – для
формування навичок трансформації. Кожен із цих
типів, у свою чергу, може розпадатися на відповідні
види. Наприклад, останній тип (1Б-3) може вклю-
чати такі види як 1Б-3 (1) (лексичні трансформації),
1Б-3 (2) (синтаксичні трансформації) 1Б-3 (3) тощо.

До складу групи 1В (для розвитку психологіч-
них механізмів,  важливих для  здійснення УПП)
входять кілька типів вправ. Зокрема, тип 1В-1 при-
значено  для  розвитку мнемічних  можливостей
студентів, тип 1В-2 – імовірнісного прогнозування,
тип 1В-3 – синхронізації двох видів мовленнєвої
діяльності в умовах їх одночасного здійснення. Ко-
жен із згаданих типів розпадається на види, зокре-
ма, тип 1В-1 може включати такі види як 1В-1 (1)
(запам’ятовування смислових блоків ТО), 1В-1 (2)
(запам’ятовування логічних зв’язків між смисло-
вими  блоками ТО),  1В-1  (3)  (запам’ятовування

прецизійної інформації). У свою чергу, видами вправ
типу 1В-2 можуть бути  завдання на  заповнення
пропусків у реченнях (вид 1В-2 (1) або абзацах (вид
1В-2 (2) тощо. Тип 1В-3 може містити такі види
як 1В-3 (1) – одночасне аудіювання ТО і його за-
пис, вид 1В-3 (2) – одночасне зчитування ідеогра-
фічних записів і озвучення тексту тощо.

Група вправ 1Г має на меті  забезпечити при-
вабливі характеристики зовнішнього оформлення
говоріння студентів. До її складу входять вправи типу
1Г-1  (для  формування  навичок  дикції)  та  1Г-2
(для  забезпечення навичок плавного  говоріння).
Відповідно перший тип може включати такі види
як 1Г-1 (1) – для розвитку артикуляційних нави-
чок, 1Г-1 (2) – для розвитку просодичних навичок,
а другий – 1Г-2 (1) (для підтримання сталого тем-
пу мовлення), 1Г-2 (2) (для уникнення невмотиво-
ваних пауз),  1Г-2  (3)  (для  уникнення повторів),
1Г-2 (4) (для заповнення пауз природними мовлен-
нєвими формулами) тощо.

Зміст усіх вправ другої підсистеми (для фор-
мування навичок), на відміну від першої (підготовчі
вправи), передбачає переклад. Група 2А, яку при-
значено для формування навичок лексико-синтак-
сичного і просодичного варіювання, включає типи
2А-1  (для  розв’язання нестереотипних  лексико-
фразеологічних проблем) та 2А-2 (для формуван-
ня навичок перекладацьких трансформацій). Пер-
ший  тип включає,  вид  2А-1  (1),  де  передбачено
оволодіння різноманітними лексичними замінами
(контекстуальна й синонімічна заміни, описовий
та антонімічний переклад тощо). Змістом вправи
виду 2А-1 (2) є оволодіння фразеологічними замі-
нами  (утворення  квазіфразеологізмів  у  випадку
відсутності відповідників або аналогів у МП). Тип
2А-2 включає такі види вправ як 2А-2 (1), призна-
чений для формування навичок здійснення лексич-
них трансформацій (генералізація, конкретизація,
додавання, вилучення і перестановка слів тощо),
та 2А-2 (2) – для закріплення синтаксичних транс-
формацій.

Група  вправ 2Б,  яку націлено на формування
патернів переносу (див. визначення вище), містить
принаймні три типи вправ. Тип 2Б-1, що призначе-
но для формування патернів синтаксичного пере-
носу, включає вид 2Б-1 (1), де студенти навчають-
ся калькування структури речення в ТО і засвою-
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ють обмеження щодо застосування цього перекла-
дацького прийому, а також вправи виду 2Б-1 (2),
метою яких є засвоєння клішованих відповідників
деяких синтаксичних структур, типових для пев-
ного жанру в обох мовах.

Тип 2Б-2,  змістом якого є формування патер-
нів  лексичного  переносу,  містить  вправи  виду
2Б-2 (1) – для засвоєння відповідників у двох мо-
вах на рівнях слова й словосполучення, а також
вид 2Б-2 (2) – для навчання способів передачі пре-
цизійної інформації і власних назв за допомогою
перекладу, різних видів транскодування тощо.

У вправах типу 2Б-3 формуються патерни фра-
зеологічного переносу, вид 2Б-3 (1) призначено для
передачі фразеологізмів МО за допомогою аналогів
у МП, а вид 2Б-3 (1) – для згаданої передачі із за-
стосуванням відповідників у МП.

Зміст групи вправ 2В передбачає формування
навичок зовнішнього оформлення говоріння сту-
дентів і включає такі самі типи й групи вправ, що й
група вправ 1Г у підсистемі 1 (підготовчі вправи),
однак, на відміну від останніх, в другій підсистемі
вони виконуються у двомовному режимі, тобто не
ізольовано, а інтегровані в єдиний акт перекладу,
що включає як сприймання фрагмента ТО із відпо-
відним записом, так і його озвучення в ТП з опо-
рою на такі записи.

Група 2Г, що має на меті формування навичок
переключення,  включає  тип  2Г-1  (для навчання
переключення з МО на МП) та тип 2Г-2 (для ово-
лодіння міжсеміотичним переключенням (з при-
родної мови на ідеографічне письмо і навпаки).

Нарешті вправи групи 2Д призначені для роз-
витку швидкісного перекладу, який розглядається
не як мета навчання УПП (оскільки в цьому виді
перекладу не рекомендується надто високий темп
озвучення ТП),  а  як  засіб  забезпечення  запасу
міцності  на  випадок  виникнення  надзвичайних
обставин.

Третя підсистема  (для розвитку умінь)  вклю-
чає завдання на цілісне здійснення УПП в умовах,
наближених до реальних (моделюється виступ на
конференції). Усі завдання виконуються на рівні
фрагментів  тексту,  але  увага  зосереджується  на
окремих аспектах перекладу.

В групі 3А контролюються синхронізація сприй-
мання  ТО  через  слуховий  канал  і  запису  його
змісту, з одного боку, та синхронізація зорового
сприймання ідеографічних записів і озвучення ТП,
з  іншого. У завданнях групи 3Б, за рахунок на-
вмисного створення викладачем перекладацьких
проблем у ТО (або при його сприйманні), увага
зосереджується на швидкому прийнятті перекла-
дацьких рішень при паралельному виконанні іншої
діяльності (зчитуванні власних записів). Завдан-
ня групи 3В призначено для розвитку уміння до-
лати інтерференцію з боку форми ТО, для чого
він  насичується  відповідними  елементами. Ця
група може  включати  типи  3В-1  (для  розвитку
умінь позбавлятися мовної надмірності ТО й збе-
реження головної інформації в ТП) та 3В-2 (для
розвитку умінь уникати неприродного буквалізму
в ТП). Нарешті в завданнях групи 3Г здійснюєть-
ся  комплексний  розвиток  уміння  нормативного
говоріння в умовах одночасного зчитування за-
писів і прийняття перекладацьких рішень. Типи
й види завдань в усіх цих групах можуть розріз-
нятися  за  критеріями  підготовленості  (з  попе-
реднім ознайомлення зі змістом ТО чи без), на-
явністю часових обмежень, спрямованості пере-
кладу (односторонній або двосторонній), рівня ТО
(абзац, мікротекст або текст), характер джерела
породження тексту (в аудіозапису чи коли текст
читає викладач) тощо (детальніше див. [9]).

3.  Висновки
Таким чином, в даній публікації, ґрунтуючись

на загальній системі вправ для навчання перекла-
ду, запропоновано систему вправ і завдань для на-
вчання усного послідовного перекладу Як уже зга-
дувалося у попередніх наших публікаціях [8], при
укладанні комплексів вправ і завдань для конкрет-
ного рівня навчання, у конкретній сфері тощо по-
дані вище три підсистеми вправ реалізуються не
послідовно, а паралельно, залежно від різних чин-
ників. Виявлення таких чинників та дослідження їх
впливу на співвідношення вправ і завдань у кожно-
му конкретному випадку потребує спеціальних дос-
ліджень,  в чому  і  вбачається перспектива   по-
дальших досліджень.
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