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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Комп’ютерна 

лексикографія та переклад» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ступеня магістра спеціальності 035 Філологія, предметна спеціалізація 035.043 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька, освітня програма: 

Німецька мова і література. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення широкого спектра комп’ютерних 

лексикографічних систем для ефективного використання у перекладацькій діяльності.  

Міждисциплінарні зв’язки: 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. 

Вона пов’язана з фонологією, граматикою, словотвором, стилістикою, лексикологією, 

фразеологією як розділом мовознавчої науки, об’єктом яких є одиниці, факти, явища 

перелічених рівнів мов. Дисципліна «Комп’ютерна лексикографія та переклад» має на 

меті: ознайомлення студентів з можливостями використання комп’ютерних технологій в 

перекладацькій діяльності.   

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

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 

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. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

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

Виникнення й розвиток комп’ютерної лексикографії. Поняття «комп’ютерна 

лексикографія». Напрями та принципи комп’ютерної лексикографії. Етапи розвитку 

комп’ютерної лексикографії. Комп’ютерна копія словника та електронний словник. Етапи 

лексикографічної діяльності під час створення комп’ютерних словників. 

Тема 2. Типологія комп’ютерних словників 

Перекладні навчальні словники. Система навчальних словників "Глоса". Конвертування 

паперового словника в комп'ютерний формат. Принципи програмного забезпечення 

комплексу навчальних словників "Глоса".  

Тема 3. Застосування комп’ютерних словників при перекладі 

Укладання комп'ютерної версії паперового словника. Використання автоматичних 

словників: а) для визначення мови, якою написано текст, б) для машинного перекладу, в) 

для інформаційного пошуку, г) для комп'ютерного розуміння смислу тексту.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, реферати), презентації 

результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 
 


