




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 5
Галузь знань

03 Гуманітарні науки Нормативна
(за вибором)

Модулів – 2 Спеціальність
(професійне
спрямування):
035 Філологія
Спеціалізація 035.041
Герамнські мови та
літератури (переклад
включно), перша –
англійська

Рік підготовки:
(курс)

Змістових модулів – 2 6-й
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання ___________

( КР, КП, РР, РГ, к/р)

Семестр

Загальна кількість
годин – 150 11-й

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи
студента – 6

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

магістр

Лекційні

Практичні, семінарські

Лабораторні
50 год.
Самостійна робота

100 год.

Вид контролю:
диф. залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:3

* 1 кредит = 30 год.

Кількість кредитів = 5



2

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування і розвиток у магістрантів практичних навичок
використання інформаційних технологій у професійній перекладацькій
діяльності.

Завдання:
- 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.

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 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.
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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;
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.

2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Теоретичні основи інформаційних технологій у перекладі.

Змістовий модуль 2.
Практичні основи інформаційних технологій у перекладі.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усь
ого

у тому числі усього у тому числі
л п лаб с.р. л п лаб с.р.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13
Модуль 1

Змістовий модуль 1
Тема 1. Витоки та
лінгвістичні основи
інформаційних
технологій у
перекладі.

20 8 12
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Тема 2. Область
практичної реалізації
інформаційних
технологій.

26 10 16

Тема 3. Системи
машинного
перекладу.

22 6 16

Разом за змістовим
модулем 1 68 24 44

Змістовий модуль 2
Тема 1. Переклад
текстів з англійської
мови українською із
застосуванням
програм
автоматизованого
перекладу

82 26 56

Разом за змістовим
модулем 2 82 26 56

Усього годин 150 50 100

4. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Моделі процесу перекладу. Типи перекладів. 4
2 Поштові сервіси та комп’ютерні редактори, що

використовуються для пересилання та оформлення
перекладів.

4

3 Системи машинного перекладу: поняття та класифікація. 4
4 Типологія помилок при роботі систем машинного

перекладу.
6

5 Комп’ютерна лексикографія та варіативність
терміносистеми.

6

6 Автоматичні перекладацькі словники. 4
7 Загальні принципи роботи ТМ-систем. 6
8 Сервісні програми у ТМ-системах. 8
9 Допоміжні функції у ТМ-системах. 8

Усього 50
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5. Самостійна робота
6.

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Перший досвід машинного перекладу. 6
2 Інформаційні технології та бізнес. 6
3 Переклад як аналітико-синтетичний процес та його

комунікативні особливості.
8

4 Термінологічність інформації. 8
5 Основні принципи локалізації при перекладі. 10
6 Рентабельність технології перекладу 6
7 Система машинного перекладу як лінгвістичний

процесор.
6

8 Сучасні вимоги до систем машинного перекладу. 10
9 Оцінка ефективності основних складових систем

машинного перекладу.
10

10 Становлення комп’ютерної лексикографії. 8
11 Ознаки типологізації термінів. 10
12 Ергономіка роботи перекладача. 12

Усього 100

7. Методи навчання
1. пояснення викладача;
2. організація самостійного пошуку студентів;
3. управління навчальною діяльністю;
4. реалізація контролю за успішністю студентів.

8. Методи контролю

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; презентація
доповідей та рефератів
2. Метод письмового контролю: тести, контрольна робота, переклади текстів,
редагування машинних перекладів.
3. Метод самоконтролю.

9. Розподіл балів, що отримують студенти
Вид роботи Кількість балів

Поточний контроль:
- виконання лабораторних робіт
- переклад

25
35

Модульний контроль 20
Відвідування й активність 20
Усього 100
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Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики для заліку

90 – 100 А відмінно

зараховано
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 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

12. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Сучасні інформаційні технології у перекладі» для студентів денної форми
навчання за освітньо-професійною програмою «Германські мови та літератури
(переклад включно)».

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Сучасні інформаційні технології у перекладі» для студентів денної форми
навчання за освітньо-професійною програмою «Германські мови та літератури
(переклад включно).»

13. 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.


