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Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Студенти, котрі починають вивчати курс 

«Використання інформаційних технологій в 

українсько-польському перекладі», повинні 

попередньо засвоїти матеріал  навчальної 

дисципліни «Інформаційні технології в галузі» (3 

семестр навчання), «Теорія і практика перекладу» 

(3, 4 семестри навчання), «Діловий переклад» (5 

семестр навчання) , а саме вміти управляти 

роботою ПК, використовувати мережеві 

технології, створювати і форматувати переклади 

різної спрямованості за допомогою текстового 

редактора; 

Що буде вивчатися Під час вивчення курсу студенти будуть 

засвоювати технології автоматизованого та 

машинного перекладу, оволодіють техніками 

швидкого та якісного пошуку інформації, 

необхідної для підготовки та здійснення 

перекладу. 

Чому це цікаво/треба вивчати Метою курсу є ознайомленні студентів з 

альтернативними підходами до здійснення 

письмового перекладу, а саме технологіями 

автоматизованого та машинного перекладу, а 

також неконвенціональними формами  виконання 

усного перекладу. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Після вивчення курсу студенти будуть знати: 

структуру Trados, MemoQ та інших САТ- 

програм; їх розширені опції та налаштування, 

персоналізацію налаштувань; контроль якості в 

програмах CAT. Будуть вміти створювати глосарії 

з розгалуженою структурою паролів, 

експортувати та імпортувати дані у програмах 

CAT, з особливим акцентом на можливості 

програми Trados Multi Term; використовувати 

(попередній) автоматичний переклад (на прикладі 

текстів з поглибленою складністю) та ін. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Ґрунтовно оволодівши теоретичними відомостями 

з курсу, застосувавши їх на практиці у ході 

виконання численних завдань, студенти набудуть 



вміння (компетентності): застосувувати сучасні 

інформаційні технології для ефективного 

здійснення перекладу текстів (CAT-програми, 

машинний переклад, онлайн-глосарії, онлайн-

словники); пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних онлайн джерели і т.д.  

Інформаційне забезпечення та/або web-

покликання 

Підручники та посібники, довідкова література, 

котрі є у фондах бібліотеки Волинського 

національного університету, кафедри слов’янської 

філології, у вільному доступі в Інтернеті, а також 

матеріали:  
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