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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, 
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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: 

– теоретичні засади використання сучасних інформаційних технологій у 

перекладі; 

– особливості роботи різноманітних перекладацьких програм та 

редакторів; 

– принципи виконання перекладів з використанням інформаційних 

технологій; 

уміти: 

– розв’язувати складні перекладацькі завдання з використанням 

інформаційних технологій; 

– аналізувати готовий машинний переклад та редагувати його; 

– відкривати, редагувати та зберігати текстові файли в 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 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ пор. Т е м и 

Кільк. 

год. 

лаб. 

роб. 

Кільк. 

год. 

сам. 

роб. 

1 Інформаційні технології в лінгвістиці та перекладі 
15 30 

2 Формування перекладацької компетенції щодо 

інформаційних технологій 
15 30 

3 Системи машинного перекладу 

 

20 40 

4 Переклад текстів офіційного стилю 25 50 

5 Переклад наукових, технічних і науково-

популярних текстів 
25 50 

 Усього годин 100 200 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Переклад як аналітико-синтетичний процес і його 

комунікативні особливості 

Короткі теоретичні відомості 

Аналітико-синтетичну обробку інформації необхідно розуміти в 

широкому сенсі, тобто, поширюючи її практично на всі сфери комунікативної 

діяльності. Отже, більшість процесів отримання інформації та її обміну можна 

описати термінами аналітико-синтетичної обробки.  

Первинна комунікативна діяльність складається із сукупності етапів, 

головні з яких – орієнтування в умовах досягнення мети комунікації, 

порівняння отриманого результату з метою і відображення комунікативної 

діяльності, наприклад, у вигляді тексту. Продуктом первинної комунікативної 

діяльності та її предметно-знаковим продовженням є текст. 

Переклад повністю належить до сфери мовленнєвої діяльності, 

зберігаючи всі її специфічні особливості, головна з яких зумовлена тим, що він 

відбувається в середовищі двох мов. З погляду аналітико-синтетичної обробки 

інформації, можна прийняти визначення перекладу, розроблене 

А. Ф. Ширяєвим: «Переклад – це вид спеціалізованої мовленнєвої діяльності, 

що спирається на використання двох мов з метою відтворення однією мовою 

мовленнєвих висловлень, еквівалентних за формою та змістом мовленнєвим 

висловленням іншою мовою». 

Аналітико-синтетичний процес складається з трьох основних етапів: 

аналізу інформації, її опрацювання та синтезу вторинної інформації. Вторинна 

інформація – поняття відносне та специфічне. У деяких випадках, коли 

відбувається матеріальне відторгнення вторинної інформації, вона може 

розглядатися і як первинна. З позицій системного підходу, у будь-якій 
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конкретній системі це пов’язано з переходом інформації з одного рівня на 

інший. 

Переклад як документ у будь-якому вигляді в системі обміну 

інформацією в конкретній предметній галузі може бути визнаний первинною 

інформацією. З погляду аналітико-синтетичного процесу, специфіка перекладу 

полягає також і в особливому співвідношення предметів аналізу та синтезу. 

Основні характеристики такого співвідношення – еквівалентність та 

адекватність, оскільки переклад виконується з метою відтворення однією 

мовою мовленнєвих висловлень іншою мовою. І за формою, і за змістом 

переклад (вторинна інформація) покликаний адекватно замінити джерело 

(первинну інформацію). 

Завдання до теми 

Використовуючи засоби програмного продукту Microsoft Office Word або 

Microsoft Office Visio, побудуйте блок-схему процесу перекладу як аналітико-

синтетичного процесу. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують етапи аналітико-синтетичного процесу? 

2. Надайте визначення перекладу як аналітико-синтетичного процесу. 

3. Що таке первинна та вторинна інформація? 

4. Що є первинною та вторинною інформацією у процесі перекладу? 

Література: [3, с. 156–182; 6, с. 25–29]. 

 

Тема 2 Термінологічність інформації 

Короткі теоретичні відомості 

Існує багато електронних перекладацьких словників, які інтегрують з 

текстовим редактором Microsoft Office Word. Вони добре зарекомендували себе 

й отримали загальне визнання та широке застосування не тільки серед 

перекладів. Окрім того, вони постійно поповнюються. У багатьох випадках 

можна абсолютно офіційно регулярно поповнювати через Інтернет ліцензійну 
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копію словника на своєму персональному комп’ютері. Періодично та доволі 

часто в продажу з’являються додаткові нові версії наявних словників. Але в 

сучасній ситуації цього не завжди достатньо. Багато бюро перекладів та 

індивідуальні перекладачі створюють власні вузькоспеціалізовані словники 

термінів і професіоналізмів. 

Усі запропоновані на сучасному ринку електронні перекладацькі 

словники складаються з численних тематичних розділів. Кожен розділ являє 

собою словник – часто електронну версію відомого «паперового» словника. 

При пошуку необхідного терміна можна користуватися всіма наявними 

розділами-словниками чи підключати до пошуку лише деякі з колекції. 

Розташувавши словники в певному порядку, можна організовувати ієрархію їх 

пріоритетів, яка відповідає обраній багатозначності. Зазвичай, розробники 

пропонують також «користувацький словник». Цей розділ технічно виконаний 

так само, як і всі інші розділи-словники, але наповнювати його термінами й 

еквівалентами може сам користувач. Такий словник буде працювати нарівні з 

іншими і з тим пріоритетом, який йому надаватиме сам користувач. 

Більшість ТМ-інструментів мають функцію термінологічного 

забезпечення. У разі виявлення в тексті, що перекладається, слова чи 

словосполучення, яке в попередніх перекладах було позначене як термін, ТМ-

інструмент звертає увагу перекладача на цей фрагмент тексту, що 

перекладається. Таким чином, реалізується ще один важливий параметр 

підвищення якості перекладу – принцип єдності термінології, який має 

виконуватися у будь-якому випадку. Звичайно, в умовах локальної 

комп’ютерної мережі принцип єдності термінології буде чітко витриманий усім 

складом перекладацького бюро. 

Наразі вже існують готові термінологічні дані, які можна підключати до 

ТМ-інструментів у вигляді додаткових, змінних чи тимчасових блоків. Зазвичай 

такі термінологічні бази створюються виробниками продукції, що 

експортується. При видачі замовлення на переклад супровідної документації до 
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своєї продукції фірми зазвичай передають перекладачеві термінологічну базу у 

вигляді тимчасового блоку для ТМ-інструменту перекладача. Це не тільки 

прискорює процес перекладу, підвищує його якість, але й уніфікує  

документацію фірми.  

Завдання до теми 

У середовищі SDL Multiterm створіть власні бази термінів, 

використовуючи функцію експорту даних з файлів, а також спосіб ручного 

введення. 

Питання для самоперевірки 

1. Як організовані перекладацькі словники? 

2. Як можна модифікувати перекладацькі словники? 

3. Які функції має програма SDL Multiterm? 

4. Навіщо перекладачі створюють бази термінів? 

Література: [4, с. 35–38; 6, с. 44–52]. 

 

Тема 3 Основні принципи локалізації під час перекладу 

Короткі теоретичні відомості 

У теорії перекладу під «локалізацією» розуміється повна адаптація 

перекладацького продукту до місцевих умов використання їх у конкретному 

регіоні. Ця єдність регіону та мови позначається терміном locale (>local), тобто, 

принцип передачі інформації відповідно до вимог та особливостей іншої мови.  

Локалізація – це адаптація програмного забезпечення до культури та 

реалії мови перекладу. Суть локалізації полягає в адаптації тексту, 

документації, графічних символів, таблиць тощо, що належать до певної мови 

або культури, до іншої мови, враховуючи психологічні, релігійні, ідеологічні 

особливості цільової мови. 

Завдання, що ставиться перед локалізатором, не вичерпується тільки 

перекладом, більш того, переклад, як такий, зазвичай займає не провідне місце 

під час локалізації програмного забезпечення. Типовими завданнями адаптації є 
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використання локалізації текстів, зображень, поліграфічних і рекламних 

матеріалів. Сюди належать, серед іншого, адаптація національних символів 

валюти, застосування прийнятих форматів представлення дати і часу, а також 

правил алфавітного сортування текстів. Для програмного забезпечення з 

графічним користувацьким інтерфейсом локалізація також передбачає коректне 

вирівнювання та розміщення елементів інтерфейсу з урахуванням того, що 

повідомлення-рядки можуть мати істотно різні розміри в різних мовах 

(наприклад, типове повідомлення англійською, коли перекладається 

українською мовою, як правило, стає довшим на 30–50 %), а також з 

урахуванням правил написання тексту (наприклад, зліва направо для більшості 

західних мов, справа наліво для арабської та івриту, зверху вниз для японської). 

Таким чином, дизайн і розробка програмного забезпечення повинні 

враховувати міркування локалізації найсерйознішим чином. 

Розробники програмного забезпечення та ігор, які планують випускати 

продукт на різних ринках, використовують спеціальні інструменти для 

візуального програмування, що полегшують подальшу локалізацію. Наприклад, 

GTK+, вільне програмне забезпечення, що складається із набору інструментів 

для створення графічного інтерфейсу на різних платформах, таких як Linux, 

Quartz та ін. Інтерфейс, створений на його базі, найчастіше легко 

підлаштовується під різну довжину рядків у різних мовах, оскільки віджети 

автоматично запрошують необхідний для себе розмір. Проте в більшості 

випадків можливості програмного забезпечення, що випускається на ринок, 

значно обмежені, що сильно відбивається на підсумковій вартості локалізації. У 

цих інструментах немає спеціальних засобів, що полегшують роботу 

перекладача, немає автоматизованих перевірок перекладу, та й контролювати 

переклад програмного забезпечення середнього розміру стає неможливо. Тому, 

беручись за локалізацію, доводиться замислюватися про спеціалізовані засоби, 

розроблені саме для виконання перекладу програмного забезпечення. 
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При локалізації програмного забезпечення часто використовуються 

спеціалізовані інструменти, наприклад, Passolo, що дозволяють перекладати 

меню та повідомлення в самих програмних ресурсах і безпосередньо в 

компільованих програмах, а також тестувати коректність локалізації. Під час 

перекладу може застосовуватися також програма Trados, що дає можливість 

уніфікувати переклад і врахувати вимоги замовника, якщо переклад 

виконується різними перекладачами, віддаленими один від одного. Зазвичай, 

компанії, що надають послуги локалізації, залучають до перекладу так званих 

«валідаторів», або спеціалістів з мови перекладу, завдання яких уніфікувати 

кінцевий продукт перекладу та внести корективи в стилістичне, граматичне та 

форматне оформлення кінцевого продукту. Професіональні перекладацькі бюро 

мотивують вибір того чи іншого мовного оформлення, посилаючись на ДСТУ, 

рекомендовані стандарти Міністерства й інші трастові джерела, а часом 

залучають професіоналів-мовознавців з Академії наук України. На сьогодні ця 

сфера перекладу є, на нашу думку, найякіснішою в мовному плані. 

При локалізації найчастіше використовується стратегія доместикації 

(англ. domestication, naturalisation), тобто, заміна перекладачем тексту оригіналу 

таким чином, аби його елементи відповідали культурі адресата. Мова перекладу 

стає близькою до культури цільової мовної спільноти. Наприклад, назви, які є 

чужими, замінюються на місцеві еквіваленти: замість нових термінів 

підшуковується місцевий термін, як web-file – веб-документ. 

До вимог, що висуваються до локалізації, можна віднести такі: 

– правильне й адекватне вживання правил мови перекладу, бажано 

відповідно до чинних стандартів мови регіону; 

– дотримання термінології замовника; 

– послідовність у використанні перекладних термінологічних одиниць; 

– відповідність посібнику щодо стилю замовника (style guide); 

– якщо немає спеціально вказаної термінології або глосарія, переклад має 

виконуватися відповідно до галузевих стандартів і термінології; 
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– технічна грамотність перекладача є обов'язковим параметром; 

– дотримання інших указаних замовником вимог, наприклад, обмеженість 

кількості знаків в рядку, формулювання текстів у діалогових вікнах тощо. 

Локалізатор, таким чином, перетворюється на спеціаліста в галузі, у 

межах якої перекладає, а також на спеціаліста з мови перекладу. Це стимулює 

до власного саморозвитку та руху перекладача, що працює в цій сфері, вперед.  

Завдання до теми 

Ознайомтеся з програмним продуктом SDL Passolo. Занесіть результати 

ознайомлення до таблиці, у якій перший стовбець передбачає назви функції 

програми, другий – дії, які ці функції дозволяють виконувати. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке локалізація? 

2. З якою метою виконується локалізація? 

3. Які можливості надає перекладачу програмний продукт SDL Passolo? 

Література: [6, с. 25–28]. 

 

Тема 4 Система машинного перекладу як лінгвістичний процесор  

Короткі теоретичні відомості 

Системи машинного перекладу (МП) посідають важливе місце серед 

лінгвістичних автоматів, входять до складу текстових редакторів. Окрім них, до 

цього класу належать: 

– автоматизовані інформаційні системи й системи управління базами 

даних; 

– автоматизовані словники; 

– редакційно-видавничі системи; 

– системи автоматизованої компресії текстів; 

– системи автоматизованої адаптації текстів; 

– автоматизовані навчальні системи; 

– експертні системи; 
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– системи шифрування та дешифрування текстів; 

– системи автоматичної атрибуції текстів.  

Будучи лише частиною лінгвістичних процесорів, системи ТМ відіграють 

важливу роль у розвитку лінгвістичних автоматів. Наразі найбільший розвиток 

отримали системи, які належать саме до класу текстових процесорів. Можна 

говорити про їх безпосередній зв'язок з іншими текстовими (а саме – з 

автоматизованими інформаційними системами й автоматизованими 

перекладацькими словниками) і мовленнєвими процесорами. 

Таким чином, вона гармонійно поєднуються з різноманітними 

лінгвістичними процесорами і є невід’ємною частиною систем штучного 

інтелекту, повномасштабне використання яких планується в комп’ютерах 

п’ятого покоління. Однак уже зараз ці системи входять до єдиних комплексів, 

здатних виконувати найрізноманітніші завдання. 

Сучасні системи МП розділяються на такі групи: 

– системи прямого типу; 

– трансферні системи; 

– системи семантичного типу.  

Більшість діючих комерційних систем МП відносяться до трансферного 

типу. Системи прямого типу наразі практично не використовуються. Системи, 

засновані на використанні баз знань і мови-посередника вже не є 

експериментальними проектами майбутнього, знаходячись на етапі 

лабораторних досліджень. У зв’язку з недостатньо налаштованими й 

апробованими механізмами дії та складної структури налаштувань важко 

говорити про їх промислове та комерційне впровадження.  

Завдання до теми 

Створіть таблицю для порівняння переваг і недоліків різних систем МП 

(системи прямого типу, трансферні системи, системи семантичного типу).  

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття «машинний переклад». 
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2. Які існують типи МП? 

3. У чому полягають переваги й недоліки кожного типу МП? 

4. Які основні тенденції розвитку сучасних систем МП? 

Література: [2, 110–115; 4, с. 95–98; 6, с. 32–37]. 

 

Тема 5 Сучасні вимоги до систем машинного перекладу  

Короткі теоретичні відомості 

Існують різноманітні методики оцінювання зрозумілості тексту, 

перекладеного машиною. Класичною є 5-бальна шкала оцінювання, 

запропонована Нагао: 

1 – зміст речення зрозумілий і не виникає ніяких запитань; граматика, 

використання слів і стиль відповідають загальній структурі тексту й не 

вимагають постредагування; 

2 – зміст речення зрозумілий, але виникають невеликі проблеми з 

граматикою, використанням слів і стилем; 

3 – загальний зміст речення зрозумілий, але трактування деяких його 

частин викликає сумнів через неправильну граматичну побудову та 

використання слів, а також стилістичних помилок; необхідне звернення до 

оригіналу; 

4 – у реченні є невелика кількість граматичних, лексичних і стилістичних 

помилок; його зміст можна зрозуміти тільки після уважного вивчення; 

5 – зміст речення незрозумілий.  

Незважаючи на багатоманітність оціночних суджень, ні одне з них не 

може вважатися об’єктивним. Рівень розуміння тексту реципієнтом завжди 

залежить від індивідуальних, а значить, суб’єктивних чинників (рівень 

освіченості, ступінь знайомства з предметною галуззю, наведеною в тексті, 

тощо). 

Розуміння адекватності передбачає обов’язкове звернення до тексту 

оригіналу з метою визначення, наскільки точно переклад відповідає 
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першоджерелу. У такого роду експериментах часто беруть участь спеціалісти, 

які добре володіють як мовою оригіналу, так і вихідною мовою, на яку 

здійснюється переклад. Критерій адекватності слугує для підтвердження 

правильної передачі змісту оригіналу, оскільки нерідко трапляються випадки, 

коли реципієнт чудово розуміє зміст тексту, але його зміст не в повній мірі 

відповідає змістовній стороні первинного тексту. Існує 7-бальна оціночна 

шкала адекватності, також запропонована Нагао: 

1 – зміст речення мовою оригіналу (МО) повністю відповідає змісту 

вихідного речення; необхідності в перетвореннях немає, носій мови повністю 

розуміє смисл вихідного речення; 

2 – зміст речення МО відповідає змісту вихідного речення; носій мови 

розуміє його зміст, але необхідні певні перетворення; 

3 – зміст речення МО переданий у вихідному реченні правильно, але 

необхідні перетворення в порядку слів; 

4 – незважаючи на правильну передачу загального змісту первинного 

речення, у вихідному варіанті виникають проблеми з узгодженням часів, 

координацією між членами речення, правильним використанням прислівників; 

5 – зміст речення МО не зовсім правильно передано у вихідному реченні; 

деякі вирази відсутні; наявні порушення узгодження та використання головних 

і підрядних речень, а також другорядних членів речення; 

6 – зміст речення МО передано у вихідному реченні неправильно; 

7 – зміст вихідного речення повністю не відповідає змісту речення 

первинного; його структура не відповідає граматично правильній структурі 

речення, підмет і присудок відсутні. 

Критерій адекватності поряд з критерієм зрозумілості – надважливі 

елементи оцінювання якості перекладу. 

Системи МП окрім лінгвістичної складової складаються також з 

програмного забезпечення. Через це були розроблені спеціальні стандарти. Для 

визначення якості програмного забезпечення систем створені стандарти 
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ISO 9126, а потім – ISO 14000. У їх основу покладені шість спеціально 

виявлених характеристик якості програмного забезпечення: функціональність, 

надійність, практичність, ефективність, відкритість і портативність. Ці критерії 

використовують також до всіх інших типів програмного забезпечення.   

Завдання до теми 

Виконайте переклад одного й того ж самого фрагмента тексту в онлайн-

перекладачах, а потім оцініть зрозумілість та адекватність виконаних 

перекладів за шкалою Нагао. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують критерії оцінювання МП? 

2. У чому полягає різниця між оцінюванням зрозумілості й адекватності 

виконаного перекладу? 

3. За якими критеріями оцінюють якість програмного забезпечення? 

Література: [2, с. 84–88; 3, с. 167–185; 6, с. 42–47]. 

 

Тема 6 Оцінювання ефективності основних складових систем 

машинного перекладу 

Короткі теоретичні відомості 

Головними критеріями оцінювання наявних систем МП є якість 

виконаного перекладу, його зрозумілість та адекватність до оригіналу, а також 

функціональні можливості систем та їх вартість. Під час розгляду ефективності 

систем домінуюче значення мають лінгвістичні чинники, оскільки від них 

залежить оцінювання роботи системи. Екстралінгвістичні чинники відіграють 

вторинну функцію, але вона також важлива для практичної реалізації системи, 

коли співвідношення ціна/якість має велике значення й відображається на 

можливості її використання в тій чи іншій галузі.  

У процесі перекладу за допомогою МП можуть виникнути помилки під 

час автоматизованого аналізу чи автоматизованого синтезу.  

Помилки автоматичного аналізу бувають таких типів: 
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– лексичні; 

– морфологічні; 

– синтаксичні; 

– текстові. 

Помилки лексичного типу передбачають появу у вихідному тексті 

неперекладених чи неправильно перекладених слів, що може бути зумовлено 

неповнотою автоатизованого словника, або орфографічними помилками в 

первинному тексті, або неправильним вирішенням задач лексичної омонімії й 

полісемії.  

Морфологічний аналіз виявляє помилки, пов’язані з неправильним 

визначення граматичних планів. 

Синтаксичний аналіз відображає помилки у визначенні (правильному чи 

неповному) синтаксичної структури вхідного речення, що у свою чергу 

призводить до неправильного синтезу вихідного речення.  

Серед помилок, отриманих у результаті текстового аналізу, 

найпоширенішими є неправильне розпізнавання антецедентів займенників, 

анафоричних відношень та еліптичних структур. 

Помилки також виникають і в результаті автоматичного синтезу. 

Більшість помилок текстового синтезу полягає в неправильному синтезі 

зв’язкових конструкцій, антецедентів і т. п. При синтаксичному синтезі 

найпоширенішою помилкою є неправильний порядок слів у вихідному тексті. У 

процесі морфологічного синтезу виникають такі помилки, як неправильне 

використання форм дієслів, неправильне узгодження складного присудка, 

некоректний синтез слів, які належать до різних частин мови. До помилок 

лексичного синтезу належать не тільки власне лексичні помилки, але й 

порушення в керуванні.  

 Завдання до теми  

Виконайте онлайн текстовий переклад на сайті компанії PROMT та 

зробіть його лінгвістичне оцінювання.  
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Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні критерії оцінювання наявних МП. 

2. Яка існує типологія помилок під час перекладу? 

3. Як класифікуються помилки аналізу та синтезу? Чому вони виникають? 

Література: [1, с. 41–45; 5, с. 195–204]. 

 

Тема 7 Становлення комп’ютерної лексикографії 

Короткі теоретичні відомості 

Проблеми подання інформації у компактній, лаконічній формі, що 

дозволила б систематизувати базові поняття, забезпечила швидкий доступ до 

них, хвилюють спеціалістів усіх галузей науки, адже будь-яка  сфера людського 

пізнання потребує чіткої формалізації та певне представлення її результатів. 

Одним із способів представлення понять, що є елементами певної 

системи, підібраних за одною ознакою чи набором ознак, є словник. Основне 

призначення даної форми подання інформації – це фіксація сукупності деяких  

знань, що є підсумком дослідницької роботи над конкретною проблемою, з 

метою їх зручного освоєння. Процес укладання словників вивчає наука 

лексикографія. 

З розвитком обчислювальної техніки з’явилася можливість представляти 

словники в електронній формі, що є не просто подання друкованої інформації 

за допомогу комп’ютера, а  являє собою потужний засіб лінгвістичної обробки 

тексту з широкими можливостями, розробкою та дослідженням якого 

займається комп’ютерна лексикографія. 

Комп’ютерна лексикографія – прикладна наукова дисципліна на межі 

мовознавства та інформатики, яка вивчає способи та прийоми застосування 

методів інформаційної науки і технології у теорії та практиці створення 

широкого спектра лексикографічних систем; б) галузь комп’ютерної індустрії, 

яка швидко розвивається головним чином завдяки тому, що лексикографування 

знань є одним із ефективних способів їхнього виявлення та поширення. 
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Переваги представлення словників за допомогою комп’ютера очевидні: 

– можливість опрацьовувати та зберігати  великі обсяги інформації; 

– компактність – навіть словники великих розмірів можна вмістити на 

портативному носієві інформації; 

– можливість розміщення в локальній і глобальній мережі; 

– надзвичайно швидкі темпи обробки великих обсягів інформації; 

– зручний доступ до інформації, можливості пошуку, вибірки тощо. 

Процес створення словників за допомогою інформаційних технологій 

складний, потребує залучення висококваліфікованих спеціалістів з галузі 

мовознавства і програмування та, зазвичай, передбачає розв’язання таких 

завдань: 

1) формування якісного лексикографічного матеріалу, що може бути 

створений на базі уже наявних паперових варіантів, після їх доповнення й 

удосконалення; 

2) переведення величезної кількості матеріалу в цифрову форму, що 

передбачає процедури сканування, розпізнавання тексту, редагування та 

виправлення помилок. Цей процес ускладнюється завдяки наявності в тексті 

словників спеціальних символів, позначок, що часто адекватно не 

розпізнаються; 

3) створення моделі даних, структура якої б дозволила відобразити 

численні структурно-семантичні зв’язки між реєстровими одиницями. Цей етап 

є надзвичайно відповідальний та ускладнюється тим, що дотепер  не створено 

формального апарату для визначення системи всіх можливих семантичних 

станів. Традиційно прийнято вважати, що досить точною моделлю даних 

вищезгаданої системи може слугувати комплекс граматичних і лексичних 

значень. 

4) проведення процедури парсингу (процесу створення лексикографічної 

бази даних); 
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5) створення лексикографічної системи, яка базується на аналізі структур 

наявних традиційних паперових словників і містить моделі даних, формальні 

граматики та формальні системи; 

6) створення віртуальної лексикографічної системи, що відбувається 

внаслідок перетворення лексикографічної системи на віртуальний об’єкт, 

функціонує  з використанням мережі та будується  за багаторівневою 

архітектурою з основним принципом для побудови технологією Web-сервісів. 

Завдяки розробці користувацького інтерфейсу й інструментальних засобів 

віртуальна лексикографічна система перетворюється на лабораторію. 

Отже, комп’ютерна лексикографія – це перспективний напрям розвитку 

процесу укладання словників, що вже сьогодні довів свою доцільність і 

необхідність у використанні, а в майбутньому має всі шанси витіснити 

традиційні методи створення лексиконів. 

Завдання до теми 

Використовуючи програму ABBYY Lingvo, створіть свій власний 

словник спеціалізованих термінів. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття «комп’ютерна лексикографія». 

2. Які основні етапи розвитку комп’ютерної лексикографії? 

3. У чому полягає перевага створення словників за допомогою сучасних 

інформаційних технологій? 

Література: [4, 65–69; 5, с. 47–63]. 

 

Тема 8 Ознаки типологізації термінів 

Короткі теоретичні відомості 

Термінографія – наука про складання термінологічних словників – є 

частиною чи розділом лексикографії. У термінологічних словниках фіксуються 

елементи наукового знання, без якого наукові та технічні дослідження і 

розробки були б неможливі. Вони бувають різного типу: одномовні словники; 
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словники, призначені для науково-технічного перекладу. Перший словник 

англійської мови, опублікований як результат наукового дослідження мови 

1604 року, містив 3000 слів. Словник Джонсона 1750 року містив уже 43 500 

слів. 1973 року Короткий оксфордський словник включає вже 163 000 слів. У 

Франції універсальний словник Фуретьє 1690 року включав 50 000 слів. 

Словник Французької академії 1964 року містить 25 000 високочастотних слів. 

Енциклопедія Гранд Лярусс у десяти томах містить кожне слово французької 

мови, а всього 450 000 слів. На початку XX століття вся науково-технічна 

термінологія німецької мови нараховувала близько 3,5 млн термінів. Сьогодні 

ж у галузі тільки однієї електротехніки в німецькій мові більш 4 мільйонів 

термінів. 

Існує два типи термінографії – термінографія дескриптивна, завданням 

якої є розробка найбільш точних описів термінів, і термінографія 

прескриптивна, завданням якої є визначення, який термін слід уживати. 

Методи термінографії містять: 

– вибір термінографічних даних; 

– розміщення лексичних одиниць у спеціалізованих словниках, у 

документальних тезаурусах; 

– організацію та структуру спеціальних термінологічних словників. 

Різні завдання, такі, як передача знань і технологій, документація, 

інформація і науково-технічний переклад, потребують спеціальних засобів для 

своєї реалізації. 

Загальні вимоги до спеціальних словників термінології: 

– адекватний опис лексики обраної галузі науки та техніки; 

– наявність усієї необхідної інформації; 

– відсутність надлишкової та непотрібної інформації; 

– уніфікація композиції та систем індексації з метою простого переходу 

від одного словника потрібного типу до іншого. 
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Словники для перекладачів мають забезпечити швидкий пошук точного 

перекладного еквівалента у вихідній мові. Ці два параметри – швидкість 

виявлення і точність – лежать в основі усіх вимог до словників такого типу. 

Тлумачний словник може бути представлений спеціалізованим 

словником вузької предметної галузі. Це словники довідкового типу і мають 

точні описи термінів, щоб зрозуміти їх зміст і семантичні аспекти їх 

використання (наприклад, будівельний, електротехнічний та ін.). 

Навчальний словник розглядається як засіб оволодіння лексикою 

іноземної мови. Головна мета такого словника – допомогти зрозуміти 

семантичні відношення між різними словами і термінами словника. Він завжди 

є нормативним, оскільки вивчення використання слів ґрунтується на презумпції 

деякого семантичного порядку і семантичних зв’язків між словами. 

Багатомовні словники найчастіше призначені для перекладу. Мета і 

завдання багатомовного словника визначаються обсягом, тематикою, складом 

джерел, вибором структури та методики його укладання. Укладачі 

багатомовних словників виходять із припущення про те, що людство має одну 

природу мови та інтелект, однаковий для всіх народів, тому в мовах багато 

спільного – як у лексиці, так і в граматиці. Багатомовний термінологічний 

словник має на меті позначати в багатьох мовах єдині межі термінологічних 

полів – як певних предметних галузей, так і конкретних більш-менш загальних 

понять у термінології. 

Завдання до теми 

Використовуючи програму ABBYY Lingvo, прослідкуйте особливості 

вживання десяти довільно обраних термінів у різноманітних галузях науки та 

техніки. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке термінографія? 

2. Назвіть два основних види термінографії. Чим вони відрізняються один 

від одного? 
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3. Які існують методи термінографії? 

4. Які вимоги до спеціальних словників термінології? 

Література: [4, 110–111; 5, с. 154–159]. 

 

Тема 9 Ергономіка роботи перекладача  

Короткі теоретичні відомості 

У більшості випадків перекладач сам облаштовує своє робоче місце у 

себе вдома чи в офісі. Тому необхідно із самого початку своєї трудової 

діяльності правильно оцінити ситуацію на своєму робочому місці та 

постаратися зробити все можливе для того, щоб вона була оптимальною.  

Існує низка вимог до робочого місця перекладача: 

1) конструкція монітора має забезпечувати можливість фронтального 

погляду на екран завдяки повороту корпуса в межах ±30 ° у горизонтальній 

площині навколо вертикальної вісі та у вертикальній вісі навколо 

горизонтальної вісі з фіксацією в заданому положенні; 

2) клавіатура розташовується на поверхні столу на відстані 100–300 мм 

від краю з боку користувача або на неспеціальній, регульованій за висотою 

робочій поверхні, відділеній від столу; 

3) приміщення з персональними комп’ютерами повинні мати природне та 

штучне освітлення; 

4) неприпустиме розташування робочих місць у підвальних приміщеннях; 

5) площа на одне робоче місце з персональним комп’ютером складає не 

менше 6,0 м2, а об’єм – не менше 20,0 м3; 

6) звукоізоляція відгороджуючих конструкцій приміщення з 

персональними комп’ютерами повинна відповідати гігієнічним вимогам та 

забезпечувати нормовані параметри шуму; 

7) приміщення з персональними комп’ютерами повинні бути оснащені 

системами опалення, кондиціонування повітря чи ефективною приточно-

витяжною вентиляцією; 
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8) у приміщеннях з персональними комп’ютерами має проводитися 

щоденне вологе прибирання. 

Завдання до теми 

Оцініть ваше робоче місце вдома за параметрами, зазначеними раніше. 

Які вимоги виконуються? Яких вимог ви не дотримуєтеся? 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягають особливості ергономіки роботи перекладача 

порівняно з ергономікою представників інших професій? 

2. Які основні вимоги до робочого місця перекладача?  

Література: [5, с. 202–216]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Залік 

Вид контролю Максимальний бал за 

навчальндисципліну 

Лабораторні роботи 30 

Поточний і підсумковий контроль 70 

Усього 100 

 

Іспит 

Вид контролю Максимальний бал за 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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