
Форма № Н - 3.04 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
Кафедра перекладу 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з науково-педагогічної  
та методичної роботи 

 

_______________________В.В. Костін 
_____________________2018року 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
Комп’ютерні системи перекладу 

   

 

спеціальність 035«Філологія»       

 

          факультет права, гуманітарних і соціальних наук 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
КРЕМЕНЧУК 2018  



2 

 

  

Робоча програма «Комп’ютерні системи перекладу» для студентів зі 

спеціальності 035 «Філологія». 
«25» вересня 2018 року № 2 – 9 с. 

 

 
Розробник: викладач Ануріна І. С. 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри перекладу 
 

Протокол від  «25» вересня 2018 року № 2 
 

Завідувач кафедри________________________ Т.В. Чрділелі 
 

 

«25» вересня 2018 року  
 

 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ зі спеціальності 035 «Філологія»  

Протокол від «25» вересня 2018 року № 2 
 

«25» вересня 2018 року                      Голова     _______________Т.В. Чрділелі 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

КрНУ, 2018 рік 

Ануріна І. С., 2018 рік 



3 

 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів–10 

Галузь знань 
03 Гуманітарні науки 

 

Нормативна 

(за вибором) 

 Спеціальність  

035 «Філологія» 

Модулів – 1 
 

 

Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 4-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання ___________ 
 (КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 300 

9-й і10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента –6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

50 год. 50 год. 

Самостійна робота 

100 год. 100 год. 

 

Вид контролю:  

Залік, іспит 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –1:2 

 
* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів =10 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування і розвиток у студентів практичних навичок 

використання нових інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів у 

професійній перекладацькій діяльності.  

Завдання:  

- ознайомлення з сучасними концепціями інтеграції лінгвістичних доробокй 

інформаційних технологій; 

- удосконалення навиків пошуку необхідної інформації в Інтернеті; 

- ознайомлення з базовими принципами комп’ютерного оформлення тексів; 

-удосконалення навичок роботи з електронними словниками 

(термінологічними базами); 

- ознайомлення з принципами роботи систем автоматичного перекладу, 

знання їхніх переваг і недоліків; 

- розвиток навичок роботи із системами автоматичного перекладу; 

- знайомство з призначенням структурної програми Translation Memory; 

- навчання письмовому перекладу з використання программ Translation 

Memory для різноманітних форматів файлів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- Теоретичні засади використання сучасних інформаційних технологій на 

різних етапах перекладацького процесу; 

- Особливості роботи різноманітних перекладацьких програм та редакторів; 

- Принципи виконання перекладів з використанням інформаційних 

технологій; 

уміти:  

-вирішувати складні перекладацькі завдання з використанням 

інформаційних технологій; 

- аналізувати готовий машинний переклад та редагувати його; 

- відкривати, редагувати та зберігати текстові файли у різних форматах; 
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- працювати з прикладними програмами та редакторами, які 

використовують у професійній діяльності перекладачів; 

- оформляти письмові переклади в електронному вигляді. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні засади інформаційних технологій у перекладі. 

 

Змістовий модуль 2.  

Практичні основи інформаційних технологій у перекладі.  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Інформаційні 

технології в лінгвіс-
тиці та перекладі. 

45   15 30      

Тема 2.Формування 
перекладацької ком-

петенції щодо інфор-

маційнихтехнологій.  

45   15 30      

Тема 3.Системи ма-

шинного перекладу. 

60   20 40      

Разом за змістовим 

модулем 1 

150   50 100      

Змістовий модуль 2 

Тема 1.Переклад 

текстів офіційного 

стилю 

75   25 50      

Тема 2. Переклад 

наукових, технічних 

75   25 50      
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та науково-популяр-

них текстів 

Разом за змістовим 

модулем 2 

150   50 100      

Усього годин 300   100 200      

 

5. Теми лабораторних робіт 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Моделі процесу перекладу. Типи перекладів. 10  

2 Поштові сервіси та комп’ютерні редактори, що 

використовуються для пересилання та оформлення пере-
кладів. 

15  

3 Системи машинного перекладу: типологія помилок. 15  

4 Комп’ютерна лексикографія та варіативність терміно-
системи. 

15  

5 Автоматичні перекладацькі словники. 15  

6 Загальні принципи роботи ТМ-систем. 15  

7 Сервісні програми у ТМ-системах. 15  

 Усього  100  

 
6. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

дфн зфн 

1 Переклад як аналітико-синтетичний процес та його 
комунікативні особливості. 

23  

2 Термінологічність інформації.  22  

3 Основні принципи локалізації при перекладі.  23  

4 Система машинного перекладу як лінгвістичний 
процесор.  

22  

5 Сучасні вимоги до систем машинного перекладу.  23  

6 Оцінка ефективності основних складових систем 
машинного перекладу. 

22  

7 Становлення комп’ютерної лінгвістики, лексикографії та 

корпусної лінгвістики  

23  

8 Ознаки типологізації термінів.  22  

9 Ергономіка роботи перекладача. 20  

 Усього 200  
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7. Методи навчання 

1. Пояснення викладача; 

2. Організація самостійного пошуку студентів; 

3. Управління навчальною діяльністю; 

4. реалізація контролю за успішністю студентів. 

 

8. Методи контролю                                                                        

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; презентація 

доповідей та рефератів 

2. Метод письмового контролю: тести, контрольна робота, переклади текстів, 

редагування машинних перекладів. 

3. Метод самоконтролю.  
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9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерні системи 

перекладу 

 

Залік 

Робота студентів на 

лабораторних роботах 

 

30 балів 

Поточний та 

підсумковий 

контроль 

70 балів 

 

Відвідування 

 

15 балів 

Конспект 

контрольнихпитань 

з лабораторних 

робіт 

15 балів 

I модуль 

 

 

10 балів 

IIмодул

ь 

 

10 балів 

Звіти з 

лабораторнихр

обіт 
20 балів 

Опитуванняпі

д час заняття 
10 балів 

Поточніконтрольнір

оботи 

20 балів 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Коваль Т. І. Інформаційні технології в перекладі : [навч. посіб.] / зазаг. ред. 

Т. І. Коваль. –К. :Видавничий центр КНЛУ, 2010. – 261 с. 

2. Марчук Ю. Н. Проблемы машинного перевода / Ю. Н. Марчук. – М. : Наука, 

1983. –  232 с. 

3. Нелюбин Л. Л. Компьютерная лингвистика и машинный перевод / 

Л. Л. Нелюбин. – М. : Наука, 1985. – 167 с. 

4. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах / В. Л. 

Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с. 

5. Семенов А. Л. Современные информационные технологии и перевод : учеб. 

пособие для студ. перевод. фак. высш. учеб. Заведений / А. Л. Семенов. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

Допоміжна 

1. Попов С.А. Информационные технологии переводчика: учебное пособие / 

С. А. Попов. – НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2012. – 

234 с.  
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2. Соловьёва А. Профессиональный перевод с помощью комп’ютера / 

А. Соловьёва. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.: с ил. 

3. Хроленко А. Т. Современные информационные технологии для 

гуманитария :практ. руководство (для студентов, аспирантов, преподавателей-

филологов) / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов. – 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 

2008. – 128 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Словники, енциклопедії, архіви 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.reference.com/ 

http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp 

http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch 

http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx 

http://www.onelook.com/ 

http://www.pcukraine.org/ 

2. Матеріали Корпусу мируhttp://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html 

 

 

 

http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.reference.com/
http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp
http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch
http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx
http://www.onelook.com/
http://www.pcukraine.org/
http://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html
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