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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової професійно-орієнтованої навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні системи перекладу» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра «Германські мови та літератури (переклад включно)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комп’ютерні програми та 

редактори, які використовують перекладачі у своїй професійній діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Комп’ютерні системи 

перекладу» тісно пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як «Основи 

інформатики та обчислювальної техніки», «Вступ до перекладознавства», «Теорія та 

практика перекладу». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні засади інформаційних технологій у перекладі. 

2. Практичні основи інформаційних технологій у перекладі. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерні системи 

перекладу» є формування і розвиток у студентів практичних навичок використання 

нових інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів у професійній перекладацькій 

діяльності.  

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерні системи 

перекладу» є: 

- ознайомлення з сучасними концепціями інтеграції лінгвістичних доробок й 

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 автоматизованого перекладу, 

знання їхніх переваг і недоліків; 

- розвиток навичок роботи із системами автоматизованого перекладу; 

- знайомство з призначенням структурної програми Translation Memory; 
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- навчання письмовому перекладу з використання програм Translation Memory 

для різноманітних форматів файлів.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні 

завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу, або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, що формують 

лінгвістику; 

 Загальні, а саме: 

ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній діяльності; 

ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; 

ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань; 

ЗК6. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій; 

ЗК7. Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми; 

ЗК11. Здатність планувати та управляти власним часом; 

ЗК12. Уміння дотримуватись норм здорового способу життя та впроваджувати їх 

у особистій та професійній діяльності; 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці; 

ФК5. Практичні навички перекладацької діяльності в різних галузях народного 

господарства, науки, культури; 

ФК6. Здатність виконувати адекватний переклад різностильових текстів 

високого рівня складності; вміння здійснювати перекладацький аналіз тексту, 

ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць, застосовувати лексико-

граматичні трансформації; знання правил перекладу кліше, реалій, фразеологічних 

одиниць, суспільно-політичної термінології тощо. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 
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- теоретичні засади використання сучасних інформаційних технологій у 

перекладі; 

- особливості роботи різноманітних перекладацьких програм та редакторів; 

- принципи виконання перекладів з використанням інформаційних технологій; 

вміти: 

- вирішувати складні перекладацькі завдання з використанням інформаційних 

технологій; 

- аналізувати готовий машинний переклад та редагувати його; 

- відкривати, редагувати та зберігати текстові файли у різних форматах; 

- працювати з прикладними програмами та редакторами, які використовують у 

професійній діяльності перекладачів; 

- оформляти письмові переклади в електронному вигляді. 

- застосовувати soft skills, зокрема: адаптивність, гнучкість, перманентний 

особистісний розвиток, управління часом, ерудованість, креативність. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин/10 кредитівECTS. 

 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інформаційних технологій у перекладі. 

Змістовий модуль 2. Практичні основи інформаційних технологій у перекладі. 

 

3.Рекомендована література 

 

1. Коваль Т.І. Інформаційнітехнологіївперекладі: навч. посіб. Київ: Видавничий 

центр КНЛУ, 2010. 261 с. 

2. Марчук Ю.Н. Проблемы машинного перевода. Москва: Наука, 1983. 232 с. 

3. Нелюбин Л.Л. Компьютерная лингвистика и машинный перевод. Москва: 

Наука, 1985. 167 с. 

4. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г.  Інформаційні системи і технології на 

підприємствах. Київ: Знання, 2011. 718 с. 
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5. Попов С.А. Информационные технологии переводчика: учебное пособие. 

Великий Новгород, НовГУим. Ярослава Мудрого, 2012. 234 с.  

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

пособие для студ. перевод. фак. высш. учеб. заведений. Москва: Издательский 

центр «Академия», 2008. 224 с. 

7. Соловьёва А. Профессиональный перевод с помощью компьютера. Санкт-

Петербург: Питер, 2008. 160 с. 

8. Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные информационные технологии для 

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

филологов). 2-е изд. Москва: Флинта: Наука, 2008. 128 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, тестування, 

виконання перекладу, редагування машинного перекладу, редагування 

електронних документів. 

 

 


