
Анотація дисципліни
Комп’ютерні системи перекладу

Освітньо-професійна програма
першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти

Германські мови та літератури
(переклад включно)

Семестр VII
Лабораторних робіт – 50 год., самостійної роботи – 100 год.
Форма контролю – диференційований залік.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування і розвиток у студентів
практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій та Інтернет-
ресурсів у професійній перекладацькій діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними
концепціями інтеграції лінгвістичних доробок й інформаційних технологій;
удосконалення навиків пошуку інформації в Інтернеті; ознайомлення з базовими
принципами комп’ютерного оформлення тексів; удосконалення навичок роботи з
електронними словниками (термінологічними базами); ознайомлення з принципами
роботи систем автоматизованого перекладу, знання їх переваг і недоліків; розвиток
навичок роботи з системами автоматизованого перекладу; знайомство з призначенням
структурної програми Translation Memory; навчання письмовому перекладу з
використання програм Translation Memory для різноманітних форматів файлів.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання  та
практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства,
фольклористики, перекладу з англійської/німецької мови українською і навпаки) в процесі
професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів
філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства
на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність навчатися і оволодівати
сучасними знаннями; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; навички
використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вільно, гнучко й
ефективно використовувати англійську та німецьку мови в усній та письмовій формі, у
різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; здатність
до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних
фактів, інтерпретації та перекладу тексту з англійської/німецької мови українською і
навпаки.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних
результатів: ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з
різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; використовувати
інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих
завдань і проблем професійної мовознавчої/перекладацької діяльності; знати й розуміти
основні питання, теорії та концепції спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній
мовознавчій і перекладацькій діяльності

Спеціальність 035 Філологія

Обсяг дисципліни 5,0 кредитів ECTS



Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна
діяльність за фахом.

Мова викладання – українська.
Викладач – к філол. н. Артеменко Ю.О.


