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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерні системи перекладу» спрямована на 

формування і розвиток у студентів практичних навичок використання нових 

інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів у професійній перекладацькій 

діяльності.  

Навчальний курс має на меті ознайомлення студентів з концепцією 

відкритого та закритого програмного забезпечення і файлових форматів, базовими 

принципами комп’ютерного оформлення текстів; удосконалення навичок роботи з 

електронними словниками; ознайомлення з принципами роботи систем 

автоматизованого перекладу та розвиток навичок роботи з ними.  

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 
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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: 

– теоретичні засади використання сучасних інформаційних технологій у 

перекладі; 

– 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; 

– 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. 

Методичні вказівки містять шість лабораторних робіт, які можуть бути 

використані і при самостійній роботі з опанування сучасних комп’ютерних систем 

перекладу. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема Поштові сервіси та комп’ютерні редактори, що використовуються 

для пересилання й оформлення перекладів (Microsoft Office Word) 

Мета: навчитися створювати автоматизований зміст, застосовувати стилі, 

працювати з об’єктами. 

Короткі теоретичні відомості 

Для прискорення оформлення документа і його об’єктів зручно 

використовувати стилі.  

Стиль – це набір значень властивостей об’єктів певного типу, який має ім’я. 

Наприклад, стиль абзаців визначає спосіб вирівнювання абзацу на сторінці, 

відступи від поля, міжрядковий інтервал тощо; стиль таблиць – колір і шаблон 

ліній меж таблиці, ширину стовпців і висоту рядків та спосіб обтікання таблиці 

текстом тощо. 

Текстовий процесор Word має власну бібліотеку професійно розроблених 

стилів, у яких значення властивостей об’єктів підібрані гармонійно, з урахуванням 

основних вимог дизайну. Такі стилі розроблені для всіх типів об’єктів текстового 

документа – тексту, таблиць, графічних зображень тощо. 

Використання стилів надає можливість однією дією відразу змінити значення 

кількох властивостей об’єкта. Наприклад, для того, щоб відформатувати текст зі 

значеннями властивостей, які має стиль Заголовок 4, потрібно виконати вісім 

окремих дій – вибрати відповідні елементи керування на вкладках або міні-панелі, 

а під час застосування стилю Заголовок 4 – тільки одну дію для вибору цього 

стилю з колекції. 

Колекцію стилів користувач може доповнювати новими стилями, створюючи 

їх на підставі тих, що вже існують, або наново. Під час збереження документа з 

ним автоматично зберігаються і застосовані стилі, тобто під час подальших 

відкриттів документа його вигляд буде такий самий. 
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Порядок виконання роботи 

1. Знайдіть технічний текст. Відформатуйте об’єкти текстового документа з 

використанням таких стилів: 

 Заголовки – стиль Назва. 

 Текстові фрагменти – стиль Слабке виокремлення. 

 Списки – маркований з маркером. 

 Таблиці – стиль Середня заливка 1 – Акцент 3. 

 Рисунок – стиль Металева рамка. 

Збережіть документ. 

2. Відформатуйте об’єкти текстового документа з використанням таких 

стилів: 

 Заголовки – Строгий. 

 Текстові фрагменти – стиль Виділення. 

 Списки – нумерований а)... 

 Таблиці – стиль Кольорова таблиця 2. 

 Рисунок – стиль Металевий овал. 

Збережіть документ. 

3. Відкрийте файл, у якому до об’єктів текстового документа було 

застосовано стильове оформлення. З’ясуйте значення властивостей об’єктів, які 

встановлюють використані стилі. Запишіть результати в таблицю. 

4. Згенеруйте автоматизований зміст документа відповідно до знайденого 

тексту. 

5. Використовуючи відповідний елемент меню, напишіть таку формулу: 

6. Оформіть звіт. 

 

Контрольні питання 

1. Поясніть, що таке стиль та експрес-стиль. 
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2. Для чого використовуються експрес-стилі? 

3. Як створити новий стиль для текстового об’єкта? 

4. Які існують правила стильового оформлення документів? 

5. Як автоматично створити зміст документа? 

Література: [3; 4]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема Поштові сервіси та комп’ютерні редактори, що використовуються 

для пересилання й оформлення перекладів (Microsoft Office Excel) 

Мета: набуття та закріплення навичок користування табличним редактором 

Microsoft Excel, налагодження інтерфейсу, робота з усіма видами діаграм і 

формулами. 

Короткі теоретичні відомості 

Часто під час обробки даних виникає необхідність зображати їх у вигляді 

таблиць. Під час проведення розрахунків, які подані в табличній формі, широко 

використовують спеціальні програми для роботи з електронними таблицями 

(табличними процесорами). На екрані дисплея електронна таблиця має вигляд 

прямокутної матриці, що складається з колонок та рядків, на схрещенні яких 

утворюються клітинки. Кожна колонка та рядок мають ідентифікатор, так що 

кожна клітинка визначається однозначно. У клітинках розміщені числа, 

математичні формули і тексти.  

Основні елементи Excel. «Книга» – це документ, який створюється у 

табличному процесорі «Excel». Кожна книга складається з листів таких типів: 

робочі листи, листи діаграм, листи макросів, модулів, листи діалогу.  

Робочі листи – це електроні таблиці, що складаються з колонок і рядків. 

Максимальне число  колонок таблиці –  255, рядків –  16384.  Колонки  

позначаються  зліва  направо  літерами A…Z, AA-AZ…. Рядки позначаються 

зверху вниз цифрами від 1 до 16384. На перетині колонки та рядка розміщується 

клітинка.  
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Позначення (адреса) чарунок складається з позначення колонки та рядка. 

Табличний курсор переміщується таблицею за допомогою клавіш керування 

курсором або за допомогою миші. 

Excel має могутні засоби адаптації до вимог конкретного користувача. За їх 

допомогою можна змінити зовнішній вигляд екрану програми, параметри 

редагування, перегляду, збереження, друкування таблиць. Вікно має ряд вкладок, 

розгорнувши вкладку, можна встановити відповідні параметри.  

Вкладка «Вид» дозволяє встановити або відмінити індикацію рядка формул і 

рядка стану, показ смуг прокрутки і ярликів листів тощо. Робота з файлами книг 

виконується за допомогою пункту горизонтального меню «Файл».  

Створення таблиці. Під час створення нового документа слід вибрати 

команду «Файл/Создать/Новая книга». На екрані з’явиться нове вікно документа з 

іменем «Книга 1» або «Книга 2», або…) для вводу даних таблиці. 

Порядок виконання роботи 

1. Перед початком роботи з редактором ознайомтеся з довідковою 

інформацією. 

2. Познайомитися із зовнішнім виглядом вікна редактора Excel. 

3. Увести таблицю 1. Оформити бюджет сім’ї (ваш особистий) за квартал. 

 Січень Лютий Березень  Сума за квартал 

Дохід сім’ї 700    

Комунальні 

послуги 

100     

Витрати на їжу 300    

Оплата за дит. 

садок 

25    

Покупки 50    

Подарунки 50    

Сума витрат     

Залишок     
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4. Відформатувати текст, клітинки та зовнішній вигляд таблиці як показано 

на прикладі. 

5. Провести розрахунки в таблиці за такими правилами: 

 дохід сім’ї (ваш дохід) однаковий кожний місяць; 

 витрати сім’ї (ваші) складаються з таких пунктів: комунальні послуги, 

оплата за дитячий садок (Ваш варіант), витрати на їжу, покупки різного роду та 

подарунки. 

 комунальні послуги – кожний місяць однакові; 

 оплата за дитячий садок (Ваш варіант) – кожний місяць однакова; 

 витрати на їжу – кожний місяць збільшуються на ___грн; 

 покупки – кожний місяць збільшуються на 10 %; 

 подарунки – кожний місяць збільшуються на 5 %; 

 підрахувати суму витрат за кожен місяць; 

 підрахувати суму витрат за кожен пункт за квартал; 

 підрахувати загальну суму витрат; 

 підрахувати залишок за кожний місяць та за квартал. 

6. Зберегти файл. 

Робота з діаграмами 

7. Відкрити редактор електронних таблиць MS Excel.  

8. Перейменувати «Лист1» на «Кругова діаграма».  

9. Побудувати на аркуші «Кругова діаграма» кругову діаграму за даними 

соціологічного опитування (123 особи відповіло «так», 23 – «ні», 14 – «не 

визначились»). 

10. Перейменувати «Лист 2» на «Гістограма».  

11. Побудуйте гістограму «Курс долара». 

12. Оформіть звіт. 

Контрольні питання 

1. Що таке «електронна таблиця»? 

2. Які призначення мають основні елементи вікон книг? 



13 

 

3. Які типи даних може містити чарунка? 

4. Як можна ввести та відредагувати дані в клітинках? 

5. Які параметри містить поняття «формат клітинок»? 

6. Як увести формулу до клітинки таблиці? 

7. Що таке «діаграма»? 

8. Назвіть основні складові діаграми? 

9. Які види діаграми існують? 

Література: [1]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Поштові сервіси та комп’ютерні редактори, що використовуються 

для пересилання й оформлення перекладів (Microsoft Office Power Point) 

Мета: ознайомитись із роботою програми PowerPoint, навчитисч створювати 

розмітку сторінок і слайди. 

Короткі теоретичні відомості 

Об’єктом обробки Power Point є файл презентації, який має довільне ім’я та 

розташування ppt. До цього файлу належать структурні елементи презентації – 

слайди разом з додатковою інформацією. Слайд – це фрагмент презентації, у межах 

якого виконується робота над її об’єктами; це деяка система, що складається із 

більш простих типових об’єктів: малюнка, тексту, кліпу, звуку. 

Для зручності роботи існують панелі інструментів: «Стандартна», 

«Форматування», «Ефекти форматування», «Малювання». Для встановлення 

панелей треба виконати команду меню «Вид» > «Панель інструментів» і у списку, 

що відкриється, вибрати потрібну панель інструментів. 

«Стандартна» – нічим не відрізняється від такої самої панелі інших програм 

пакету Microsoft Office: дозволяє створювати, відкривати, записувати презентацію, 

копіювати, вирізати, вставляти об’єкти, відправляти презентацію на друк тощо. 

«Форматування» – дозволяє виконувати ряд дій, спільних для всіх додатків 

Microsoft Office. Це вибір стилю розміру, накреслення шрифтів, вирівнювання 
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тексту тощо. Але особливістю панелі «Форматування» середовища PowerPoint є те, 

що вона має кнопки «Ефекти анімації» для виклику однойменної панелі та 

«Команди», роботу з якими буде розглянуто далі. 

«Ефекти анімації» – окрім ефектів анімації, дає можливість призначити 

звуковий супровід. 

«Малювання» – надає можливість створення основних графічних елементів, 

використання WordArt, встановлення кольору заливки фону, ліній, тексту тощо. 

Для створення презентації слід запустити програму PowerPoint: Пуск → 

Програми → Microsoft Office → PowerPoint. 

Дії над слайдами: 

Створення нового слайду. Щоб створити новий слайд, необхідно спочатку 

виділити в довільному режимі той слайд, після якого потрібно виконати 

добавлення (чи зробити його активним). Вставка → Создать слайд (Ctrl+M), або на 

панелі інструментів. 

Знищення слайду. Виділити слайд. Правка/Удалить слайд або натиснути 

кнопку Delete.  

Переміщення слайдів. Виділити потрібний слайд. Перетягнути його на 

потрібне місце, притримуючи натиснутою ліву кнопку миші.  

Приховування слайду. Виділити потрібний слайд. Показ слайдов → Скрыть 

слайд, у режимі Сортувальника слайдів, використати кнопку на панелі 

інструментів. У результаті порядковий номер слайда буде відображено в 

перекресленому вигляді й під час демонстрації презентації цей слайд не буде 

показаний. Щоб показати прихований слайд, необхідно виділити цей слайд і 

повторно виконати команду Показ слайдов → Скрыть слайд. 

Використання розмітки слайдів. Формат → Разметка слайда; у меню задач 

«Разметка слайда» вибрати для застосування необхідну розмітку. 

«Цветовая схема слайда» – ця команда використовується для встановлення 

кольору. Щоб створити нову кольорову схему в області задач вибирають 

«Изменить цветовые схемы...» . Вкладка «Стандартная» – дозволяє встановити для 
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слайда одну зі стандартних колірних схем. Для того, щоб застосувати вибрану 

схему, слід натиснути кнопку «Применить».  

Створення спеціальних ефектів за допомогою WordArt. Презентацію можна 

покращити за допомогою WordArt – програми, що дозволяє розмістити текст 

усередині різних фігур. Для того, щоб її запустити, виконайте команду «Вставка => 

Рисунок => Объект WordArt» або скористайтеся панеллю інструментів 

«Рисование», де знаходиться відповідна кнопка. При цьому активізується діалогове 

вікно Коллекция WordArt. Із запропонованих шаблонів виберіть потрібний, 

клацніть на ньому і клацніть на кнопці ОК. 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити PowerPoint. Пуск – Програми – Microsoft Office – PowerPoint. 

2. Створити презентацію (мінімум 10 слайдів) на тему, що стосується 

особливостей використання інформаційних технологій у перекладі.  

3. Вставити перший слайд з назвою презентації та автором виконання роботи, 

наприклад: 

4. Вставити другий слайд із планом презентації, наприклад: 

5. Вставити слайди з першим пунктом плану.  

6. Вставити слайди із другим пунктом плану.  

7. Вставити слайди із третім пунктом плану. 

8. Вставити слайд з останнім пунктом плану. 

9. Для зручності макетування розміщення текстової та графічної інформації 

використати стандартні розмітки слайдів. 

10. Зберегти створену презентацію з назвою, що відповідає вибраній темі з 

власним прізвищем. 

11. Оформіть звіт 

Контрольні питання 

1. Що є об’єктом обробки програми PowerPoint? 

2. Які панелі інструментів існують для роботи в розглянутій програмі? 

3. Які дії можна виконувати над слайдами? 
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4. Що використовується для зручності макетування розміщення текстової та 

графічної інформації? 

Література: [2]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Загальні принципи роботи ТМ-систем 

Мета: вивчити основні принципи роботи ТМ-систем за допомогою програми 

SDL Trados Studio. 

Короткі теоретичні відомості 

Завдяки SDL Trados Studio перекладацькі компанії отримали можливість 

ефективного управління всіма аспектами перекладацьких проєктів. У SDL Trados 

Studio об’єднані інструменти управління проєктами й автоматизованого перекладу 

(computer-aided translation, CAT), їх можуть використовувати менеджери проєктів, 

редактори, коректори й інші фахівці. Ці інструменти подані в режимах роботи, які 

є простими у використанні та які можна розмістити в порядку, зручному для 

роботи та перегляду. 

Режим роботи (View) Опис 

 

У цьому режимі роботи можна виконувати 

такі команди: 

– відкрити документ для перекладу; 

– відкрити підпроєкт; 

– визначити глобальні налаштування за 

замовчуванням. 

Під час вибору однієї з цих команд 

виконується перехід до відповідного режиму 

роботи SDL Trados Studio або до іншого за 

умови, у якій можна виконати цю дію 

 

Тут виконується перегляд проєктів і робота з 

ними. Можна вибрати проєкт, переглянути 



17 

 

детальну інформацію про проєкт та файл і 

відслідкувати статус файлу 

 

Тут виконується робота з файлами проєкту. 

У цьому режимі роботи можна виконати такі 

дії: 

– відкрити файл для перекладу; 

– відкрити файл для перевірки; 

– виконати пакетну обробку файлів; 

– окрім того можна переглянути кількість 

слів і порядок виконання перекладу цих 

файлів 

 

Тут можна переглянути звіти щодо проекту. 

У звітах наведені дані детального аналізу, 

які напряму передаються у процес 

планування проєкту й бюджету 

 

Тут виконується переклад і перевірка 

документів 

 

У цьому режимі роботи виконується 

створення баз перекладів та управління 

ними 

 

Порядок виконання роботи 

1. Відкрийте програму SDL Trados Studio. 

2. Створіть новий проєкт, підпроєкт і додайте нові файли й папки. 

3. Налаштуйте мовні пари для перекладу.  

4. Змініть налаштування за замовчанням для мовної пари. 

5. Для кожної мовної пари визначте окремі значення співпадань.  

6. Підключіть до проєкту файлову базу перекладу. 

7. Створіть власний проєкт за вибраною тематикою виконання перекладів. 
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8. У власному проєкті створіть два підпроєкти: переклад з англійської мови 

на українську, переклад з української мови на англійську. 

9. Налаштуйте мовні пари для свого проєкту. 

10. Додайте до підпроектів мінімум по два файли з текстами-оригіналами. 

11. Підключіть до власного проєкту файлову базу перекладу з термінами 

спеціалізованої галузі. 

12. Оформіть звіт. 

Контрольні питання 

1. Назвіть режими роботи в програмі SDL Trados Studio та їх функції. 

2. У чому різниця між потоком операцій одного файлу і потоком операцій 

перекладу підпроєкту? 

3. Як можна налаштувати мовну пару? 

4. Які ресурси можна використовувати в процесі перекладу? 

5. Як установити налаштування за замовчанням для мовної пари? 

Література: [5; 6; 7; 8]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Сервісні програми у ТМ-системах 

Мета: вивчити основні сервісні програми ТМ-систем на прикладі програми 

SDL Trados Studio. 

Короткі теоретичні відомості 

У SDL Trados Studio відкрити файл для перекладу можна двома способами. 

Перший спосіб використовується під час перекладу одного файлу, а другий – для 

відкриття проєкту чи підпроєкту. 

1) Відкриття одного файлу для перекладу. Виберіть команду Open Document 

у режимі роботи Home або в меню File. 

2) Відкриття на переклад файлу проєкту чи підпроєкту. Клацніть правою 

кнопкою миші на імені файлу в режимі роботи Files і виберіть команду Open for 

Translation. 
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Зміна мінімально допустимого значення співпадання. 

1. Натисніть кнопку Project Settings у вікні Translation Results. Відкриється 

діалогове вікно Project Settings на сторінці Translation and Automated Translation для 

рівня All Language Pairs. 

2. У дереві навігації виберіть Language Pairs > All Language Pairs > Search.  

3. Змініть Minimum match value у розділі Translation на 65. 

4. Натисніть ОК, налаштування пошуку будуть застосовані до поточного 

відкритого документа. 

Хід роботи 

1. Відкрийте будь-який документ для перекладу у програмі SDL Trados 

Studio. 

2. Збережіть документ для перекладу у форматі .sdlxliff. 

3. Змініть допустиме значення для нечіткого співпадання на 50 %. 

4. Відкрийте створений вами проєкт і підпроєкти для перекладу.  

5. Змініть поточний проєкт, додавши до підпроєктів ще по три файли з 

текстами вибраної тематики. 

6. Оформіть звіт. 

Контрольні питання 

1. Назвіть два способи відкриття файлу для перекладу в програмі SDL Trados 

Studio. 

2. Яка процедура відкриття одного файлу для перекладу? 

3. Що відбувається після відкриття файлу для перекладу? 

4. Як підключити бази перекладів, термінологічні бази та словники 

AutoSuggest до поточного файлу для перекладу? 

5. Як можна змінити допустиме значення співпадання? 

6. Чим відкриття на переклад файлу проекту чи підпроекту відрізняється від 

відкриття окремого файлу? 

Література: [5; 6; 7; 8]. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Допоміжні функції у ТМ-системах 

Мета: вивчити допоміжні функції ТМ-систем за допомогою програми SDL 

Trados Studio. 

Короткі теоретичні відомості 

У програмі SDL Trados Studio перевірка та переклад документів здійснюється 

в режимі роботи Editor. Цей режим роботи складається з таких компонентів: 

– панель навігації, на якій можна переглянути відкриті на цей момент 

документи й вибрати необхідний; 

– меню та панелі інструментів з інструментами правки; 

– вікно редагування, у якому відбувається переклад і перевірка; 

– вікно Translation Results, у якому відображаються результати пошуку в базі 

даних перекладів і створення чернеткового варіанта машинного перекладу. Якщо 

автоматично підставлений результат не підходить, можна вибрати один із 

запропонованих тут результатів і застосувати до поточного сегмента.  

У вікні редагування режиму роботи Editor виконується переклад документів. 

У стовпцях цього вікна відображається текст, що перекладається, і переклад, які 

містяться у двомовному документі SDL XLIFF. Вхідний текст відображається 

зліва, а версія цільовою мовою – справа. Зміст документа розбито на сегменти (в 

основному, по реченнях). Цільові сегменти можна змінювати. 

У SDL Trados Studio передбачені інструменти перевірки перекладеного 

тексту з метою контролю єдності термінології та виправлення помилок. Перевірка 

виконується автоматично після підтвердження сегмента перекладу, а виявлені 

помилки відображаються у вікні Messages. 

У SDL Trados Studio реалізовані такі інструменти перевірки: 

− Перевірка тегів. Під час перевірки теги, що містяться у цільовому тексті, 

порівнюються з тегами вхідного тексту, і виявляються внесені зміни. Зміни в 

цільовому тексті допустимі, але синтаксис тегів не змінний, і перекладений 

документ може бути конвертований у вхідний формат. Завдяки перевірці тегів 
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забезпечується внесення тільки допустимих змін. Налаштування цього інструмента 

перевірки визначається для кожного окремого типу файлу. 

− QA Checker 3.0. QA Checker 3.0 являє собою набір параметрів для 

перевірки якості. Перевірці підлягають такі сфери: сегменти, що виключаються, 

пунктуація, числа, регулярні вирази, списки слів, єдність термінології, перевірка 

товарних знаків тощо.  

− Перевірка термінології. За допомогою цього інструменту виконується 

перевірка документа на використання термінів цільовою мовою з термінологічної 

бази SDL MultiTerm і відсутність заборонених термінів 

Порядок виконання роботи 

1. Відкрийте створений раніше проєкт і підпроєкти з доданими файлами (по 5 

файлів у кожному підпроєкті – 20 000 знаків). 

2. Виконайте переклад усіх файлів, використовуючи інструменти для 

перекладу в програмі SDL Trados Studio. З метою уніфікації термінології, створіть 

власну базу термінів у SDL MultiTerm. 

3. Оформіть звіт. 

 

 

Контрольні питання 

1. У якому режимі здійснюється перевірка перекладів документів у програмі 

SDL Trados Studio? 

2. Що таке повні контекстні співпадання та як їх використовувати під час 

перекладу? 

3. Що таке нечіткі співпадання? Яка особливість їх використання? 

4. Як здійснюється пошук орфографічних помилок? 

5. Як підтверджується переклад сегмента? 

6. Для чого існують штрафи? 

7. Як застосовується форматування? 

8. Які існують інструменти перевірки виконаного перекладу? 



22 

 

9. Як здійснюється вставка елементів підстановки? 

10.  У чому полягає суть автопідстановки слів? 

11.  Як можна попередньо переглянути виконаний переклад? 

Література: [5; 6; 7; 8]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Залік 

Вид контролю Максимальний бал за навчальну 

дисципліну 

Лабораторні роботи 30 

Поточний і підсумковий контроль 70 

Усього 100 

 

Іспит 

Вид контролю Максимальний бал за навчальну 

дисципліну 

Лабораторні роботи 30 

Поточний і підсумковий контроль 50 

Іспит 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проєкту (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 
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ДОДАТОК А 

Зразок титульного аркуша звіту з лабораторної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра перекладу 

 

 

 

 

Звіт з лабораторної роботи № ___ 

з навчальної дисципліни «Комп’ютерні системи перекладу» 

на тему «___________________________________» 

 

 

 

 

Виконав 

студент(ка) групи _____________ 

ПІП студента(ки) 

Перевірив 

посада й науковий ступінь викладача 

ПІП викладача 
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