




ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором студента «Сучасні

інформаційні технології у перекладі» складена відповідно до освітньо-професійної

програми підготовки магістра зі спеціальності 035 Філологія за спеціалізацією 035.041

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комп’ютерні програми та

редактори, які використовують перекладачі у професійній діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні

технології у перекладі» пов’язане з такими навчальними дисциплінами як «Практика

перекладу з англійської мови», «Практика перекладу з німецької мови».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи інформаційних технологій у перекладі.

2. Практичні основи інформаційних технологій у перекладі.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології

у перекладі» є формування і розвиток у магістрантів практичних навичок

використання інформаційних технологій у професійній перекладацькій діяльності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- ознайомлення з базовими принципами комп’ютерного оформлення тексів;

- удосконалення навиків пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет;

- удосконалення навичок роботи з електронними словниками (термінологічними

базами);

- ознайомлення з принципами роботи систем автоматичного перекладу;

- розвиток навичок роботи із системами автоматичного перекладу.

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

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як:

 Інтегральна:

ІК1. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі лінгвістики,

літературознавства й в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає
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проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується

невизначеністю умов і вимог.

 Загальні, а саме:

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 Фахові, а саме:

ФК5. Усвідомлення методологічного, організаційного, та правового підґрунтя,

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології,

презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності

на результати дослідження та інновацій.

ФК6. Здатність застосовувати поглиблені знання зі спеціалізації

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська для

вирішення професійних завдань у галузі германської філології, літературознавства й

перекладу.

Прогнозовані програмні результати навчання:

ПРН3. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи,

основні поняття тощо) та прикладні аспекти спеціалізації.

ПРН5. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості

дослідження в галузі германської філології, літературознавства й перекладу.

ПРН15. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність,

будувати та втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного

самовдосконалення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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;
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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.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інформаційних технологій у перекладі.

Змістовий модуль 2. Практичні основи інформаційних технологій у перекладі.

3. Рекомендована література

Базова
1. Коваль Т.І. Інформаційні технології в перекладі : навч. посіб. Київ :

Видавничий центр КНЛУ, 2010. 261 с.

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

підприємствах. Київ : Знання, 2011. 718 с.

Допоміжна

3. Ігнатенко В.Д. Використання сучасних інформаційних технологій у

підготовці майбутніх філологів. Іноземні мови. №1, 2020. С. 37–42.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.

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

виконання перекладу з використання інформаційних технологій, редагування

машинного перекладу.


