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Методичні рекомендації 

з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу 

з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в перекладацькій 

діяльності» 

 

Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Зміст СРС над конкретною 

дисципліною визначається робочою навчальною програмою з цієї 

дисципліни, навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача. 

З навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в 

перекладацькій діяльності» самостійна робота студентів передбачає:  

 опанування матеріалу практичних занять; 

 самостійне вивчення теоретичних питань програми, що винесені 

на самостійне вивчення; 

 виконання лабораторних робіт за тематикою курсу; 

 підготовку до написання поточних тестів та модульної 

контрольної роботи. 
 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Історія розвитку комп’ютерних технологій. Апаратне забезпечення 

ПК. Мейнфрейми. Архітектура мікропроцесорів. Основні характеристики. 

Технології FDD, HDD, SDD. Поняття прошивки. 

2. Альтернативні операційні системи. Системне програмне 

забезпечення: утиліти, драйвери. Прикладне програмне забезпечення: 

архіватори, браузери, графічні та текстові редактори, програми конвертації 

даних, антивірусні програми. 

3. Безпека в мережі. Комп’ютерні віруси. Використання vpn та 

анонімайзерів. Політика приватності. 

4. MS Word. Формати збереження файлів. Рецензування. Створення та 

використання шаблонів. Обробка та форматування тексту: заголовок, абзац, 

список, колонки. Використання автотексту і автозаміни. 

5. MS Excel. Оформлення тексту. Робота з формулами. Сортування 

таблиць. Побудова діаграм та графіків на основі електронних таблиць. 

Процедури пошуку даних в електронних таблицях. Правила упорядкування 

даних в електронних таблицях. Сортування даних в електронних таблицях. 

Засоби фільтрації даних. 

6. Альтернативні офісні системи: оффлайн та онлайн версії. Переваги і 

недоліки.  

7. Електронні словники. Термінологічні бази даних. Перекладацькі 

форуми. Поняття термінологічної бази. Пошук коректного перекладу у 

системі «Мультитран». Використання спеціалізованих форумів при роботі з 

текстом перекладу. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaiOOv49LPAhWCbZoKHWxiB2AQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.multitran.ru%2F&usg=AFQjCNEispNlyLLF43uPHd0csXQBimnKCQ&sig2=w-XTZbIy6z1rROlvdaw3CQ


8. Хмарні технології. Google сервіси. Використання сервісів, створених 

на основі Cloud Computing. Файлообмінники. Робота з Google Docs та Google 

Drive. Використання Google Meet, Jamboard, Keep, Collections при виконанні 

спільної проектної роботи. Поняття відкритого доступу. 

9. Технології машинного перекладу. Історія розвитку. Використання 

нейромереж. Комп’ютерна лінгвістика. Онлайн перекладачі: основні 

характеристики та принципи їх використання. 

10. CAT технології. Основні поняття автоматизованого перекладу: 

редагування, перекладацька пам’ять, термінобази, корпуси тексту, 

конкорданси, системи перевірки якості перекладу. Робота з повнотекстовими 

базами даних. 
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Онлайн ресурси 

Google Docs. Free tutorial: https://edu.gcfglobal.org/en/googledocuments/ 

Google Sheets. Free tutorial: https://edu.gcfglobal.org/en/googlespreadsheets/ 

Everyday Excel. Part 1: https://www.coursera.org/learn/everyday-excel-part-1 

Introduction to Computers and Office Productivity Software: 

https://www.coursera.org/learn/introduction-to-computers-and-office-productivity-

software 

Google Workspace Learning Centre: https://workspace.google.com/training/ 
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