




 

Анотація 

 

«Комп’ютерна лексикографія та переклад» це дисципліна на межі мовознавства та 

інформатики, яка вивчає способи і прийоми застосування методів інформаційної науки і 

технології у теорії та практиці створення широкого спектра лексикографічних систем. 

Навчальна дисципліна викладається згідно робочому навчальному плану для студентів VI 

курсу спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.043 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька та спрямована на вивчення широкого спектра 

комп’ютерних лексикографічних систем для ефективного використання у перекладацькій 

діяльності. 

Ключові слова: лексикографія, комп’ютерне забезпечення, електронний словник, 

автоматичний словник, переклад, перекладацька діяльність.    

 

Annotation 

 

"Computer lexicography and translation" is a discipline on the border of linguistics and 

computer science, which studies the ways and methods of applying the methods of information 

science and technology in the theory and practice of creating a wide range of lexicographic 

systems. The discipline is taught according to the working curriculum for VI year students 

majoring in 035 Philology, specialization 035.043 German languages and literatures (translation 

inclusive), the first - German and aims to study a wide range of computer lexicographic systems 

for effective use in translation. 

Key words: lexicography, computer software, electronic dictionary, automatic dictionary, 

translation, translation activity. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки  Варіативна 

 
Спеціальність 035 Філологія  

 

035.043 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша –німецька 

 

Рік підготовки: 

 2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – укласти 

двомовний (німецько-

український) глосарій 

термінів певної галузі  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 10 

 

http://moodle.mdu.edu.ua/cou

rse/view.php?id=2518 

Ступінь 

магістра 

8  

Практичні, семінарські 

12  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

70  

Вид контролю: залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 90 год.: 20 год. – аудиторні заняття, 70 год. – самостійна 

робота (22% /78 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочна форма навчання 

Найменування показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки  Варіативна 

 
Спеціальність 035 Філологія  

 

035.043 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша –німецька 

 

Рік підготовки: 

 2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – надати 

аналіз електронного 

словника; 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 12 

Ступінь 

магістра 

2  

Практичні, семінарські 

6  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

82  

Вид контролю: залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 8 год. – аудиторні заняття, 82 год. – самостійна 

робота (9% /91 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: формування системи знань про нове наукове направлення –комп’ютерна 

лексикографія, яке вивчає взаємозв’язок загальної лексикографії з комп’ютерними 

технологіями, а також формування вмінь та навичок необхідних для ефективного 

використання засобів сучасних інформаційних технологій у своїй майбутній 

перекладацькій діяльності. 

Завдання курсу: 

1) основні поняття з загального мовознавства, лексикографії. 

2) методи і рішення в системах організації знань 

3) технологію автоматизованої обробки текстової інформації 

4) основні функціональні можливості більш розповсюджених електронних словників 

Передумови для вивчення дисципліни: дисципліна має певні взаємозв’язки з загальною 

лексикографією, інформатикою, соціолінгвістикою, теорією та практикою перекладу. 

Крім зовнішніх зв’язків, комп’ютерна лексикографія має і внутрішньолінгвістичні зв’язки.  

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності в якості викладача вищих навчальних 

закладів 1-4 рівнів акредитації та для забезпечення якості наукового дослідження в галузі 

філології. 

ПРН 3. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

ПРН 12. Перекладати з німецької мови на українську та з української мови на німецьку 

різногалузеві тексти в усній та письмовій формах. 

ПРН 14. Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

ПРН 15. Здійснювати коректорську та редакційну правку тексту обома мовами. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

II. Фахові: 

ФК 1. Здатність застосовувати поглиблені знання з мовознавства, літературознавства, 

перекладознавства для вирішення професійних завдань. 

ФК 2. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах. 

ФК 5. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі мовознавства, 

літературознавства, перекладознавства. 

ФК 10. Володіння прийомами забезпечення якості перекладу: вичитування, редагування, 

зворотний переклад. 

ФК 11. Здатність здійснювати адекватний письмовий переклад текстів різних 

функціональних стилів. 

ФК 12. Здатність перекладати з німецької мови на українську та з української мови на 

німецьку різногалузеві тексти в усній та письмовій формах. 

Програма навчальної дисципліни  

Кредит 1. Вступ у комп’ютерну лексикографію. Створення електронних словників. 

Тема 1. Виникнення й розвиток комп’ютерної лексикографії.  

Тема 2. Поняття «комп’ютерна лексикографія». Напрями та принципи комп’ютерної 

лексикографії.  

Тема 3. Етапи розвитку комп’ютерної лексикографії.  

Тема 4. Комп’ютерна копія словника та електронний словник. Етапи лексикографічної 

діяльності під час створення комп’ютерних словників. 

Кредит 2. Типологія комп’ютерних словників 



Тема 1. Перекладні навчальні словники.  

Тема 2. Система навчальних словників "Глоса".  

Тема 3. Конвертування паперового словника в комп'ютерний формат.  

Тема 4. Принципи програмного забезпечення комплексу навчальних словників "Глоса".  

Кредит 3. Застосування комп’ютерних словників при перекладі 

Тема 1. Укладання комп'ютерної версії паперового словника.  

Тема 2. Використання автоматичних словників: для машинного перекладу. 

Тема 3. Використання автоматичних словників: для інформаційного пошуку.  

Тема 4.  Використання автоматичних словників: для комп'ютерного розуміння смислу 

тексту.  

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

№
 

за
н

я
т
т
я

  

 

Тема заняття 

Кількість годин 

 

лекції 

прак-

тичні 

само-

стійна 

робота 

інші  

форми 

робіт 

Кредит 1. Вступ у комп’ютерну лексикографію. Створення електронних словників. 

1 Тема 1. Виникнення й розвиток 

комп’ютерної лексикографії. 

1  7  

2 Тема 2. Поняття «комп’ютерна 

лексикографія». Напрями та принципи 

комп’ютерної лексикографії.  

 2 5  

3. Тема 3. Етапи розвитку комп’ютерної 

лексикографії.  

 2 5  

4.  Тема 4. Комп’ютерна копія словника та 

електронний словник. Етапи 

лексикографічної діяльності під час 

створення комп’ютерних словників. 

1  7  

 Разом за кредит 2 4 24  

 Кредит 2. Типологія комп’ютерних словників 

5 Тема 1. Перекладні навчальні словники.  2  5  

6 Тема 2. Система навчальних словників 

"Глоса".  

 2 5  

7 Тема 3. Конвертування паперового 

словника в комп'ютерний формат.  

2  6  

8. Тема 4. Принципи програмного 

забезпечення комплексу навчальних 

словників "Глоса".  

 2 6  

 Разом за кредит 4 4 22  

 Кредит 3. Застосування комп’ютерних словників при перекладі 

9. Тема 1. Укладання комп'ютерної версії 

паперового словника.  

1  7  

10 Тема 2. Використання автоматичних 

словників: для машинного перекладу. 

1  7  

11 Тема 3. Використання автоматичних 

словників: для інформаційного пошуку.  

 2 5  

12 Тема 4.  Використання автоматичних 

словників: для комп'ютерного розуміння 

смислу тексту.  

 2 5  

 Разом за кредит 2 4 24  

 ВСЬОГО ГОДИН: 8 12 70 - 

 

 



Заочна форма навчання 

№
 

за
н

я
т
т
я

  

 

Тема заняття 

Кількість годин 

 

лекції 

прак-

тичні 

само-

стійна 

робота 

інші  

форми 

робіт 

Кредит 1. Вступ у комп’ютерну лексикографію. Створення електронних словників. 

1 Тема 1. Виникнення й розвиток 

комп’ютерної лексикографії. 

0,5  7  

2 Тема 2. Поняття «комп’ютерна 

лексикографія». Напрями та принципи 

комп’ютерної лексикографії.  

 1 7  

3. Тема 3. Етапи розвитку комп’ютерної 

лексикографії.  

0,5  7  

4.  Тема 4. Комп’ютерна копія словника та 

електронний словник. Етапи 

лексикографічної діяльності під час 

створення комп’ютерних словників. 

 1 6  

 Разом за кредит 1 2 27  

 Кредит 2. Типологія комп’ютерних словників 

5 Тема 1. Перекладні навчальні словники.  0,5  7  

6 Тема 2. Система навчальних словників 

"Глоса".  

 1 7  

7 Тема 3. Конвертування паперового 

словника в комп'ютерний формат.  

0,5  7  

8 Тема 4. Принципи програмного 

забезпечення комплексу навчальних 

словників "Глоса".  

 1 6  

 Разом за кредит 1 2 27  

 Кредит 3. Застосування комп’ютерних словників при перекладі 

9. Тема 1. Укладання комп'ютерної версії 

паперового словника.  

 0,5 7  

10 Тема 2. Використання автоматичних 

словників: для машинного перекладу. 
 0,5 7  

11 Тема 3. Використання автоматичних 

словників: для інформаційного пошуку.  

 0,5 7  

12 Тема 4.  Використання автоматичних 

словників: для комп'ютерного розуміння 

смислу тексту.  

 0,5 7  

 Разом за кредит  2 28  

 ВСЬОГО ГОДИН: 2 6 82 - 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Вступ у комп’ютерну лексикографію. Створення 

електронних словників. 

 

1. Тема 1. Виникнення й розвиток комп’ютерної лексикографії 1 

2. Тема 2. Комп’ютерна копія словника та електронний словник. 

Етапи лексикографічної діяльності під час створення комп’ютерних 

словників. 

1 

 Кредит 2. Типологія комп’ютерних словників  



3. Тема 1. Перекладні навчальні словники. 2 

4. Тема 2. Конвертування паперового словника в комп'ютерний 

формат. 

2 

 Кредит 3. Застосування комп’ютерних словників при перекладі  

5. Тема 1. Укладання комп'ютерної версії паперового словника. 1 

6 Тема 2. Використання автоматичних словників: для машинного 

перекладу 

1 

Разом:  8 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Вступ у комп’ютерну лексикографію. Створення 

електронних словників. 

 

1. Тема 1. Виникнення й розвиток комп’ютерної лексикографії 0,5 

2. Тема 2. Комп’ютерна копія словника та електронний словник. 

Етапи лексикографічної діяльності під час створення комп’ютерних 

словників. 

0,5 

 Кредит 2. Типологія комп’ютерних словників  

3. Тема 1. Перекладні навчальні словники. 0,5 

4. Тема 2. Конвертування паперового словника в комп'ютерний 

формат. 

0,5 

Разом:  2 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Вступ у комп’ютерну лексикографію. Створення 

електронних словників. 

 

1. Тема 1. Поняття «комп’ютерна лексикографія». Напрями та 

принципи комп’ютерної лексикографії.  

2 

2. Тема 2. Етапи розвитку комп’ютерної лексикографії.  2 

 Кредит 2. Типологія комп’ютерних словників  

3. Тема 1. Система навчальних словників "Глоса".. 2 

4. Тема 2. Принципи програмного забезпечення комплексу 

навчальних словників "Глоса". 

2 

 Кредит 3. Застосування комп’ютерних словників при перекладі  

5. Тема 1. Використання автоматичних словників: для 

інформаційного пошуку. 

2 

6 Тема 2. Використання автоматичних словників: для комп'ютерного 

розуміння смислу тексту. 

2 

Разом:  12 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Вступ у комп’ютерну лексикографію. Створення 

електронних словників. 

 

1. Тема 1. Поняття «комп’ютерна лексикографія». Напрями та 

принципи комп’ютерної лексикографії.  

1 

2. Тема 2. Етапи розвитку комп’ютерної лексикографії.  1 

 Кредит 2. Типологія комп’ютерних словників  

3. Тема 1. Система навчальних словників "Глоса".. 1 

4. Тема 2. Принципи програмного забезпечення комплексу 1 



навчальних словників "Глоса". 

 Кредит 3. Застосування комп’ютерних словників при перекладі  

 Тема 1. Укладання комп'ютерної версії паперового словника.  0,5 

 Тема 2. Використання автоматичних словників: для машинного 

перекладу. 

0,5 

 Тема 3. Використання автоматичних словників: для 

інформаційного пошуку.  

0,5 

 Тема 4.  Використання автоматичних словників: для комп'ютерного 

розуміння смислу тексту.  

0,5 

Разом:  6 

 

6. Теми самостійної роботи 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Вступ у комп’ютерну лексикографію. Створення 

електронних словників. 

 

1. Тема 1. Виникнення й розвиток комп’ютерної лексикографії. 7 

2. Тема 2. Поняття «комп’ютерна лексикографія». Напрями та 

принципи комп’ютерної лексикографії.  

5 

3 Тема 3. Етапи розвитку комп’ютерної лексикографії.  5 

4 Тема 4. Комп’ютерна копія словника та електронний словник. 

Етапи лексикографічної діяльності під час створення 

комп’ютерних словників. 

7 

 Кредит 2. Типологія комп’ютерних словників  

5. Тема 1. Перекладні навчальні словники.  5 

6. Тема 2. Система навчальних словників "Глоса".  5 

7 Тема 3. Конвертування паперового словника в комп'ютерний 

формат.  

6 

8 Тема 4. Принципи програмного забезпечення комплексу 

навчальних словників "Глоса".  

6 

 Кредит 3. Застосування комп’ютерних словників при перекладі  

9 Тема 1. Укладання комп'ютерної версії паперового словника.  7 

10 Тема 2. Використання автоматичних словників: для машинного 

перекладу. 

7 

11 Тема 3. Використання автоматичних словників: для 

інформаційного пошуку.  

5 

12 Тема 4.  Використання автоматичних словників: для комп'ютерного 

розуміння смислу тексту.  

5 

Разом:  70 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Вступ у комп’ютерну лексикографію. Створення 

електронних словників. 

 

1. Тема 1. Виникнення й розвиток комп’ютерної лексикографії. 7 

2. Тема 2. Поняття «комп’ютерна лексикографія». Напрями та 

принципи комп’ютерної лексикографії.  

7 

3 Тема 3. Етапи розвитку комп’ютерної лексикографії.  7 

4 Тема 4. Комп’ютерна копія словника та електронний словник. 

Етапи лексикографічної діяльності під час створення 

комп’ютерних словників. 

6 

 Кредит 2. Типологія комп’ютерних словників  



5. Тема 1. Перекладні навчальні словники.  7 

6. Тема 2. Система навчальних словників "Глоса".  7 

7 Тема 3. Конвертування паперового словника в комп'ютерний 

формат.  

7 

8 Тема 4. Принципи програмного забезпечення комплексу 

навчальних словників "Глоса".  

6 

 Кредит 3. Застосування комп’ютерних словників при перекладі  

 Тема 1. Укладання комп'ютерної версії паперового словника.  7 

 Тема 2. Використання автоматичних словників: для машинного 

перекладу. 

7 

 Тема 3. Використання автоматичних словників: для 

інформаційного пошуку.  

7 

 Тема 4.  Використання автоматичних словників: для комп'ютерного 

розуміння смислу тексту.  

7 

Разом:  82 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Для денної форми навчання– складання двомовного (німецько-українського) 

глосарію термінів певної галузі 

Для заочної форми навчання – провести аналіз словника за схемою. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

Схема аналізу словника  

1. Повна назва словника.  

2. Автор, редактор праці.  

3. Видання (перше чи повторне).  

4. Місто і рік видання.  

5. Реєстр словника. 

6. Порядок розташування матеріалу. 

7. Призначення словника.  

8. Ілюстративний матеріал у статтях.  

9. Структура праці. 

10. Підбір і характер словникових одиниць.  

11. Зміст передмови.  

12. Довідковий апарат праці.  

13. Система умовних позначок.  

14. Джерела словникового матеріалу. 

15. Структура словникової статті. Характер опису одиниць.  

16. Приклад словникової статті.  

17. Тип словника. 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання  

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 



Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент володіє узагальненими знаннями з 

предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати 

вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній 

діяльності.  

Студент має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким 

арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до 

системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати 

проблеми 

Студенту виставляється добре, якщо студент може зіставити, узагальнити, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача; знання є достатньо повними; вільно 

застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, 

обґрунтована, але з деякими неточностями. Здатен на реакцію відповіді іншого студента, 

опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його найважливіші 

положення. 

Студенту виставляється достатньо, якщо студент володіє матеріалом на 

початковому рівні (значну частину матеріалу засвоює на репродуктивному рівні). З 

допомогою викладача здатен відтворювати логіку наукових положень; має фрагментарні 

навички в роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з 

конспектом, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу. Може 

аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки; відповідь його 

правильна, але недостатньо осмислена 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо студент володіє навчальним, 

матеріалом, виявляє здатність елементарно викласти думку. Студент володіє матеріалом 

на рівні окремих фрагментів; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; 

контролює свою відповідь з декількох простих речень; здатний усно відтворити окремі 

частини теми. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

Поточне тестування  СР Накопичувальні бали/ 

Сума Кредит 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 40 100 

15 15 15 15 

Кредит 2 40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4   

15 15 15 15  

Кредит 3 40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4   

15 15 15 15 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

 



10. Методи навчання 

 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: інформаційно-

ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, спостереження і аналізу, метод 

бесіди, методи інтерактивного навчання (ділові ігри, круглі столи тощо), блоковий метод, 

метод проектів, case-метод, використання комп’ютерних технологій. 

Під час лекцій і практичних занять використовуються технічні засоби навчання.  

Програма має прикладний характер.  

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Баранов А. Н. Категории искусственного интеллекта в лингвистической семантике. 

Фреймы и сценарии. М., 1987. 268 с. 

2. Беляева Л.Н., Откупщикова М.И. Автоматический (машинный) перевод // 

Прикладная лингвистика. -СПб., 1996. 

3. Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения. 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХХIV, Компьютерная лингвистика. М., 1989. 

159 с. 

4. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики. Донецьк. 2003. 

5. Марчук Ю. Н. Методы моделирования перевода. М.: Наука, 1985. 202 с. 

6. Марчук Ю. Н. Проблемы машинного перевода. М.: Наука, 1983. 232 с. 

7. Марчук Ю. Н. Модель "текст-текст" и переводные соответствия в теории 

машинного перевода. Проблемы компьютерной лингвистики. Минск, МГЛУ, 1997. С. 

21-29. 

8. Марчук Ю. Н. Основы компьютерной лингвистики. М., 2000. 

9. Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект): учебное пособие / Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2461 

Допоміжна 

1. Нелюбин Л. Л. Компьютерная лингвистика и машинный перевод. М.: ВЦП, 1991. 

151 с. 

2. Петровская Е.В. Непереводимое в переводе // Русская антропологическая школа. 

Труды. Вып.2. М.: РГГУ, 2004, С. 244 – 248. 

3. Томахин Г.Д. Перевод как межкультурная коммуникация // Перевод и 

коммуникация. М.: Ин-т языкознания РАН, 1997, С. 130. 

8. Шафрин Ю. Информационные технологии. Учебное пособие. – М., 1998. 700 с. 
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