
НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА 

Мета курсу — підготовка фахівців, які володіють знаннями, вміннями і 
навиками в галузі комп’ютеризованого перекладу з іноземної мови українською 
і з української іноземною. Курс має формувати студентів уявлення про місце і 
роль інформаційних технологій в сучасній лінгвістичній науці, формувати 
особистісні якості, здібності та готовність застосовувати знання та вміння в 
дослідницькій та професійній діяльності. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами, як: теорія і 
практика перекладу, редагування перекладу тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність організовувати та здійснювати перекладацьку 
роботу в єдиному інформаційному середовищі; вміння застосовувати 
функціональні можливості в роботі перекладача широкого спектру програмних 
продуктів на веб-платформі. 

         Програмні результати навчання: 
знати: теоретичні основи глобального інформаційного суспільства; вплив 

засобів сучасних інформаційних технології на науково-технічній і соціально-
економічний розвиток суспільства; про Окінавську хартію глобального 
інформаційного суспільства («Цифрова нервова система»); про місце України у 
глобальному інформаційному суспільстві; класифікацію та можливості сучасних 
інформаційних технологій і офісних технологій; соціально-психологічні аспекти 
формування інформаційного суспільства та проблеми адаптації людини до нових 
технологічних рішень; про соціальну роль інформаційно-комунікаційних 
технологій та «Інформаційний спосіб життя»;про регламентацію діяльності у 
мережі на державному рівні, про захист прав користувачів; особливості 
використання гіпертексту, мультимедіа, гіпермедіа; вимоги до організації роботи 
з документами, що розташовуються он-лайн; 

уміти: класифікувати веб-ресурси, що відносять до Веб 2.0; організовувати 
взаємодію між користувачами засобами соціальних мереж та Вікі-сайтів; 
зберігати та організовувати спільну роботу із різними типами документів (Диск 
Google); створювати текстові документи, таблиці, мультимедійні презентації та 
форми засобами (Диск Google); засобами Google Календар створювати й 
оформлювати календарі подій, організовувати обмежений доступ до ресурсу; 
використовувати засоби для календарно-мережного планування АСКП Projects 
Manager; обробляти текстові документи та спільно їх використовувати з іншими 
користувачами засобами АСКП Projects Manager; використовувати АСКП 
Projects Manager для організації комунікацій (служба миттєвих повідомлень); 
розмежовувати доступ до даних різним виконавцям проекту; ефективно 
використовувати засоби нових інформаційних технологій у своїй майбутній 
професійній діяльності; 

володіти: різноманітними комп’ютерними програмами та 
інформаційними засобами, оскільки одним із видів його майбутньої професійної 
діяльності є машинний переклад. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА. Поняття інформаційного суспільства. Окінавська хартія 



глобального інформаційного суспільства. «Цифрова нервова система». Історія 
виникнення терміну «інформаційне суспільство». Україна і глобальне 
інформаційне суспільство. 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ 
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 
Поняття інформаційних і комп’ютерних технологій та їх класифікація. 
Можливості сучасних інформаційних технологій. Офісні технології. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА І МИ. Можливості, 
обов’язки, права, перспективи. Інформатизація адміністративної діяльності, 
всесвітній досвід. Проблеми розвитку мережевого суспільства і мережених 
спільнот. Регламентація діяльності в мережі на державному рівні, захист прав 
користувачів. Сучасне українське інформаційне суспільство. 

Автоматизовані системи керування проектами. Загальна 
характеристика управління проектами. Поняття та класифікація проектів. 
Сутність системи управління проектами, її елементи. Цілі та принципи 
управління проектами. Життєвий цикл проекту. Функції управління проектами. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ECTS, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 20 лекційних занять, 16 годин семінарських занять  
і 55 годин самостійної та14 годин  індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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