
КОМП’ЮТЕРНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ І ПЕРЕКЛАД 

          Мета курсу — ознайомити студентів з основними принципами 

лексикографічного опису і використанням електронних словників у процесі 

перекладу; формування вмінь та навичок, необхідних для ефективного 

використання засобів сучасних інформаційних технологій у своїй майбутній 

професійній діяльності. 

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Комп’ютерна лексикологія і 

переклад»  пов’язана з вивченням дисциплін «Послідовний та письмовий 

переклад іноземної мови», «Синхронний переклад», «Жанрові теорії перекладу», 

«Теорія міжкультурної комунікації і переклад».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність якісно виконувати переклади різногалузевих 

текстів із застосуванням технології автоматизованої обробки та аналізу текстової 

інформації; базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та 

функції, про генетичну і структурну типологію мов світу, а також фонетичний, 

лексичний, граматичний рівні мови; здатність вільно, гнучко та ефективно 

використовувати мови, що вивчаються, 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; розуміння сутності й соціального значення майбутньої професії, 

основних проблем дисциплін, що визначають конкретну філологічну галузь, їх 

взаємозв’язку в цілісній системі знань; професійні знання й вміння з 

перекладознавства; здатність до інтерпретації та перекладу тексту; здатність 

спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності, опрацьовувати фахову 

літературу іноземною мовою; здатність вільно оперувати спеціальною 

термінологією для розв’язання професійних завдань; створювати усні і письмові 

тексти різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами; розуміння 

комунікативної діяльності як реалізації функцій мови в різних суспільних сферах 

(жанрово-стильова диференціація мови); здатність до абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

         Програмні результати навчання: 

знати: основні поняття з загального мовознавства, лексикографії; методи і 

рішення в системах організації знань; емпіричні закони опису природних мов;  

технологію автоматизованої обробки текстової інформації; основні 

функціональні можливості більш розповсюджених електронних словників; 

уміти: використовувати технологію автоматизованої обробки текстової 

інформації для аналізу мовних описів предметних областей; працювати зі 

спеціальними програмними засобами автоматизованої обробки текстів; 

виконувати переклад слів за допомогою електронних словників; створювати 

словники на рівні користувача; 

          Зміст навчальної дисципліни: 
Вступ до комп’ютерної лексикографії. Основні поняття комп’ютерної 

лексикографії.  Виникнення й розвиток комп’ютерної лексикографії. Категорії 

електронних словників. Навчальні електронні словники.  



Перекладні електронні словники та онлайнові ресурси перекладача. 

Термінологічні електронні ресурси: словники, тезауруси, бази даних, електронні 

енциклопедії. . Практика створення електронного словника на базі ABBY Linvo. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ECTS, загальний обсяг 

90 годин, у тому числі 20 лекційних занять, 16 годин семінарських занять  і 43 

годин самостійної та 11 годин  індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


