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Силабус 

 

з вибіркової навчальної дисципліни професійної 

підготовки бакалавра 

Комп’ютерні системи перекладу 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалавр) 

Рік навчання ІV, семестр VІІ 

Кількість кредитів: 5 

Мова викладання: українська 

Звітність: диференційований залік 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

к. філол. н., доц. Артеменко Юлія Олександрівна 

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Artemenko.pdf 

Контактна інформація Ел. адреса: yulia.artemenko@gmail.com 

Телефони: +38(068)4392148 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?type=0 

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Лабораторні заняття та самостійна робота. 

Метою дисципліни є формування і розвиток у студентів практичних навичок 

використання нових інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів у професійній 

перекладацькій діяльності. 

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 

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 файл 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна: 

mailto:yulia.artemenko@gmail.com
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ІК1. 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), 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:  

- 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; 

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. 
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Структура курсу 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

Л
Б

 

С
Р

 

Змістовий модуль 1. 

 15 30 

Тема 1. Інформаційні 
технології в 
лінгвістиці та 
перекладі 

Засвоїти сучасні 

інформаційні технології в 

лінгвістиці та перекладі  

Практичні 

завдання, 

тести, 

лабораторні 

роботи 

 15 30 

Тема 2. Формування 
перекладацької 
компетентності щодо 
інформаційних 
технологій 

Відпрацювати навички, 

необхідні для 

перекладацької діяльності 

з використанням сучасних 

інформаційних 

технологій 

Практичні 

завдання, 

тести, 

лабораторні 

роботи 

 20 40 
Тема 3. Системи 
машинного перекладу 

Відпрацювати навички, 

необхідні для 

перекладацької діяльності 

з використанням сучасних 

систем машинного 

перекладу 

Практичні 

завдання, 

тести, 

лабораторні 

роботи 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

№ 

з/

п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

лабораторних 

робіт 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

Самостійність, якість, 

вчасність виконання 

2 Самостійне 

опрацювання 

теоретичних 

питань 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

Самостійність, якість, 

вчасність виконання 

3 Тестування з 

тем 

Наприкінці тем: 

http://krnu.org/course/view.php?id=

25  

Правильність, вчасність 

виконання 

4 Диф.залік Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

Відповідно до критеріїв 

оцінювання 

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://krnu.org/course/view.php?id=25
http://krnu.org/course/view.php?id=25
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
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http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

При оцінюванні роботи студента враховується наступне: 

 

1. Відвідування практичних занять. 

2. Якісне виконання лабораторних робіт, практичних завдань, тестів. 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього студент має виконати 

індивідуальні завдання за пропущеними темами: 

http://krnu.org/course/view.php?id=25  

2. Поведінка в аудиторії 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання.  

Викладач, у свою чергу, є тактовним у власному ставленні до студентів.  

3. Академічна доброчесність 

До відома студентів обов’язково доводиться наступна інформація: 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://krnu.org/course/view.php?id=25
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет.  
Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових роботах у 

2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У межах дії цієї угоди 

університету надається можливість перевірки кандидатських та докторських 

дисертацій, які підготовлені до захисту у спеціалізованих учених радах КрНУ, з 

використанням онлайн-сервісу Unicheck, а також наукових праць студентів і 

викладачів. За критерій оригінальності творів приймається показник рівня 

унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних 

засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. 

Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається 

коректність посилань або факт плагіату. 

 

Методичне забезпечення 

 

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/kompyuterni-systemy-perekladu-0 

 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Силабус. 

4. Методичні вказівки щодо лабораторних занять. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Завдання до комплексних контрольних робіт. 

7. Критерії оцінювання. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

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

Видавничий центр КНЛУ, 2010. 261 с. 

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

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. 

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/kompyuterni-systemy-perekladu-0
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5. Семенов А.Л. Современные информационные технологии и перевод: учеб. 

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

центр «Академия», 2008. 224 с. 

 

Допоміжна 

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

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

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

Петербург: Питер, 2008. 160 с. 

3. 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. 

 

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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