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1. Опис курсу 

Назва освітньої 

компоненти 

Системи автоматизованого перекладу (САП) 

Тип курсу Вибіркова компонента  

Ступінь вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень освіти 

Кількість 

кредитів/годин 

3 кредити / 90 годин 

Семестр ІІ семестр 

Викладач Катерина Французова (Kateryna Frantsuzova), 

кандидатка філологічних наук, доцент кафедри 
https://orcid.org/0000-0002-0959-2669 

Посилання на сайт http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/ChairTranslation.asp

x 
Контактний телефон (0552)326758 

Email викладача: posylina@gmail.com  

Графік 

консультацій 

ауд. 223, п’ятниця, за призначеним часом 

Форма контролю диференційований залік 

 

2. Анотація дисципліни: навчальна дисципліна розрахована на години лекційних і 
практичних занять з метою обговорення основних відомостей про системи 

автоматизованого перекладу, історію розвитку; машинний та автоматизований 

переклад; принципи автоматизованого перекладу; переваги й недоліки 

автоматизованого перекладу; сучасні системи автоматизованого перекладу; доцільність 
використання систем автоматизованого перекладу; редагування текстів, виконаних за 

допомогою систем автоматизованого перекладу 

 
3. Мета та завдання дисципліни:  

Мета дисципліни: отримати знання про сучасні системи автоматизованого 

перекладу та сформувати практичні вміння застосовувати їх у перекладацькій 

діяльності, поглиблення загально-філологічної підготовки майбутніх перекладачів і 
викладачів. 

Завдання: 

● ознайомити здобувачів вищої освіти з базисними поняттями, 
загальноприйнятою термінологією автоматизованого перекладу 

● надати знання про основні відомості щодо систем автоматизованого перекладу, 

зародження та етапи розвитку автоматизованого перекладу у світі 

● сформувати знання щодо головних принципів автоматизованого перекладу  
● розширити знання здобувачів про сучасні системи автоматизованого перекладу 

та доцільність їх використання 

https://orcid.org/0000-0002-0959-2669
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/ChairTranslation.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/ChairTranslation.aspx
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● навчити здобувачів розрізняти машинний, автоматичний та автоматизований 

переклади 

● надати знання щодо переваг й недоліків систем автоматизованого перекладу 
● навчити здобувачів аналізувати окремі перекладацькі проблеми 

автоматизованого перекладу, редагувати тексти, виконані за допомогою систем 

автоматизованого перекладу 

● сприяти опануванню здобувачами вміння застосовувати положення та поняття 
автоматизованого перекладу на мовному та мовленнєвому матеріалі  

● застосовувати набуті теоретичні знання для здійснення автоматизованого 

перекладу  
● удосконалити навички роботи з теоретичною, методичною і довідковою 

літературою та словниками різних типів 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання 

 Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні 

програмні компетентності та результати навчання: 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики та 
інформаційних технологій в процесі професійної діяльності або навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 
ЗК-1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
Фахові компетентності: 

ФК-4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого 

й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних 

принципів. 
ФК-6. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної 

спеціалізації для вирішення професійних завдань. 

ФК-7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі 
філологічних досліджень. 

ФК-8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для 

досягнення запланованого прагматичного результату. 

ФК-11. Здатність використовувати на практиці основи лінгвістичного моделювання, 
системи автоматизованого перекладу, мов програмування. 

Програмні результати навчання: 

ПРН-2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової 

та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування.  
ПРН-8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства, 

лінгвістики, прикладної лінгвістики та перекладознавства,  тенденцій і перспектив 
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розвитку систем штучного інтелекту; принципи побудови та технологію розробки 

систем штучного інтелекту; моделей обробки та подання знань; перспектив машинного 

перекладу.  
ПРН-10. Збирати й систематизувати мовні, мовленнєві факти, інтерпретувати й 

перекладати тексти різних стилів і жанрів. 

ПРН-14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.  

ПРН-15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 
лінгвістичного матеріалу.   

ПРН-18. Впроваджувати елементи теоретичного та експериментального дослідження, 

виконувати базові дослідницькі лінгвістичні/перекладознавчі завдання з урахуванням 
елементів програмування й автоматичної обробки тексту. 

ПРН-20. Здійснювати переклад англійськомовних текстів різних функціональних 

стилів, застосовуючи набуті  теоретичні знання та практичні навички з усного та 

писемного перекладу (зокрема науково-технічного); уніфікувати та стандартизувати 
науково-технічну термінологію; автоматизувати лексикографічну працю; 

перетворювати тексти в іншомовну форму (автоматизований переклад). 

 
5. Структура курсу 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Практичні 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

3 кредити / 90 
годин 

16 14 60 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

ноутбук, проєктор 

 
7. Політика курсу 

 Відвідування лекційних і практичних занять (неприпустимість пропусків, 

запізнень); правила поведінки на заняттях (активна участь, виконання необхідного 
мінімуму навчальної роботи, відключення телефонів); підкріплення відповіді на 

питання практичного заняття прикладами з наукових доробків вітчизняних і 

закордонних учених. Якщо здобувач освіти намагається вплинути на результат 

оцінювання шляхом списування, використовує недозволені допоміжні засоби, 
зовнішню допомогу (обман), порушує порядок проведення контролю, його результат 

оцінюється як «0» балів («незадовільно»). 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті 
здобувачі вищої освіти та викладачі діють відповідно до:  

Положення про самостійну роботу студентів 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx);  

Положення про організацію освітнього процесу 
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx);  

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
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Положення про проведення практики студентів 

(http://www.kspu.du/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx);  

Положення про порядок оцінювання знань студентів 
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx);  

Положення про академічну доброчесність 

(http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx);  

Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) студента 
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.asp);  

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx); 
Положення про порядок і умови обрання освітніх компонент/навчальних дисциплін 

за вибором здобувачами вищої освіти 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx) 

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХДУ (наказ 
№803-Д від 07.09.2020) 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx  

 
 

8. Схема курсу 

Модуль 1. Способи використання комп’ютерів під час перекладу  

 Тема 1. Автоматизований переклад: основні понятті, історія розвитку (тиждень 
1, 2; лк – 2 год., практ. зан. – 2 год.) 

1. Основні терміни, поняття автоматизованого перекладу 

2. Загальноприйнята термінологія англійської мовою 
3. Історія розвитку автоматизованого перекладу  

4. Автоматизований переклад vs машинний переклад 

 

 Тема 2.  Автоматизований переклад під час письмового і синхронного перекладу 
(тиждень 3, 4; лк. – 2 год., практ. зан. – 2 год.) 

1. Специфіка письмового та синхронного перекладів 

2. Способи використання комп'ютерів під час письмового перекладу 
3. Способи використання комп'ютерів під час синхронного перекладу 

 

 Тема 3. Автоматизований переклад і програмне забезпечення (тиждень 5, 6; лк. – 

2 год., практ. зан. – 2 год.): 
1. Спеціалізовані засоби, що застосовуються для локалізації програмного 

забезпечення 

2. SDL Passolo 

3. Засоби для перекладу аудіовізуальних матеріалів  
 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
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 Тема 4. Системи автоматизованого перекладу (тиждень 7, 8; лк. – 2 год., практ. 

зан. – 2 год.) 

1. SDL Trados 
2. Transit 

3. Déjà Vu 

4. Wordfast та Wordfast Anywhere 

5. OmegaT 
 

 Модуль 2. Програми, використовувані під час автоматизованого перекладу 

 Тема 5. Програми для перевірки правопису та розділових знаків (тиждень 9, 10; 
лк. – 2  год., практ. зан. – 2 год.) 

1. Принцип роботи 

2. Історія створення та розвитку 

3. Функції програм 
4. Програми вбудовані у текстові редактори 

5. Додаткові програми для перевірки пунктуації 

 
 Тема 6. Програми для керування термінологією (тиждень 11, 12; лк. – 2  год., 

практ. зан. – 2 год.) 

1. Створення власної термінологічної бази в електронній формі 

2. Створення термінологічної бази у вигляді таблиці, електронної таблиці 
3. База даних, збудована у програмі (FileMaker Pro) 

4. Спеціальне програмне забезпечення (LogiTerm, SDLMultiTerm, Termex та 

інші) 
 

 Тема 7. Електронні словники. Термінологічні бази даних (тиждень 13; лк. – 2  год., 

практ. зан. – 2 год.) 

1. Основні види електронних словників 
2. Одномовні та багатомовні електронні словники 

3. Термінологічні бази даних, що зберігаються в електронному вигляді 

4. Термінологічні бази даних, що підключаються через мережу Інтернет (The 
Open Terminology Forum, TERMIUM PLUS) 

 

 Тема 8. Програми для повнотекстового пошуку. Конкордансери. Менеджери 

пам’яті перекладів (тиждень 13; лк. – 2  год.) 
1. Програми для повнотекстового пошуку («індексатори») (Naturel, ISYS Search 

Software, dtSearch) 

2. Конкордансери 

3. Бітекст 
4. Програмне забезпечення для управління проєктами  

5. Менеджери пам’яті перекладів (ТММ)  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9j%C3%A0_Vu_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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9. Система оцінювання та вимоги:  

 Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних 
результатів навчання: 

Модуль 1. Способи використання комп’ютерів під час перекладу    

Максимальна кількість балів за аудиторну роботу: 23 бали 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу: 22 бали 
 Підсумкова контрольна робота: 5 балів 

 Максимальна кількість балів за модуль: 50 балів 

Модуль 2. Програми, використовувані під час автоматизованого перекладу  

Максимальна кількість балів за аудиторну роботу: 23 бали 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу: 22 бали  

Підсумкова контрольна робота: 5 балів 

Максимальна кількість балів за модуль: 50 балів 
Усього за семестр: 100 балів (залік) 

 

Критерії оцінки підсумкової контрольної роботи  

(письмова форма контролю) 

5 балів Здобувач вищої освіти відповідає на теоретичне питання чітко, 
розгорнуто, обґрунтовано, може чітко надати визначення усім 

поняттям, послуговуючись загальноприйнятою термінологією. 

Якщо цього вимагає завдання, здобувач наводить приклади, що 
підтверджують теоретичні положення 

4 бали Здобувач відповідає на теоретичне питання правильно, надає 
визначення усім поняттям, послуговуючись загальноприйнятою 

термінологією, проте відповідь на запитання – стисла, здобувач не 

наводить приклади, як цього вимагає завдання 

3 бали Здобувач відповідає на теоретичні питання правильно, проте не 

надає визначення усім поняттям, відповідь на запитання – стисла, 
здобувач не наводить приклади, як цього вимагає завдання 

2 бали Здобувач відповідає на теоретичні питання не повністю або 

частково правильно, не надає визначення усім поняттям, здобувач 

не наводить приклади або приклади не підтверджують теоретичні 
положення, висвітлені у відповіді 

1 бал Здобувач неправильно відповідає на теоретичні питання або взагалі 
не відповідає, надає визначення деяким поняттям без використання 

загальноприйнятої термінології 

0 балів Здобувач не відповідає на теоретичні питання 

  

Вид контролю: семестровий (підсумковий) 

Форма семестрового контролю – залік. 
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Залік передбачає оцінювання результатів навчання на підставі результатів поточного 

контролю. Загальна оцінка заліку визначається як сума оцінок за виконання всіх 

обов’язкових видів навчальної діяльності (робіт).  
Оцінка відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей та 

отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається шкалою 

ЄКТС та національною системою оцінювання 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

Сума балів 

/ Local 

grade 

Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою / National 

grade 

90 – 

100 

А Excellen

t 
Відмінно / Зараховано 

82-89 В 
Good Добре / Зараховано 

74-81 С 

64-73 D Satisfact

ory 
Задовільно / Зараховано 

60-63 Е 

35-59 FX 

Fail 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання / Не зараховано 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни / Не зараховано 
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