
ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА 

 

   

 

КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ ТА ФІЛОЛОГІЇ 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

КОМП’ЮТЕРНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ 

 

ОБОВ’ЯЗКОВА ДИСЦИПЛІНА 

Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційна програма за спеціальністю 035 «Філологія» 

 

 

 

 

 

Розробник: 

Михайленко В.В., доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу 

та філології гуманітарного факультету 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри перекладу та філології 

гуманітарного факультету університету 31 серпня 2018 року (протокол № 

1). 

 

 

                                                                                   

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Завідувач кафедри 

перекладу та філології 

к.ф.н., доц. Місягіна І.М.     

 

                                                                                   

31 серпня 2018 р. 



ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерна 

лексикографія» є формування системи знань про новий науковий напрямок 

– комп’ютерну лексикографію, який 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 професійній діяльності. 

Завдання: 

– формування наукових поглядів на лексикографію; 

– вироблення практичних навичок укладання словникової продукції та 

самостійних спостережень над різними типами структур у виданнях 

лексикографічного типу; 

– знання базових принципів лексикографічної параметризації  

Результати навчання. 

Після завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– основні поняття з загального мовознавства, лексикографії; 

– методи і рішення в системах організації знань; 

– емпіричні закони опису природних мов; 

– технологію автоматизованої обробки текстової інформації; 

– основні функціональні можливості більш розповсюджених 

електронних словників; 

вміти: 

– використовувати технологію автоматизованої обробки текстової 

інформації для аналізу мовних описів предметних областей; 

– працювати зі спеціальними програмними засобами автоматизованої 

обробки текстів; 

– виконувати переклад слів за допомогою електронних словників; 

– створювати словники на рівні користувача; 

володіти наступними компетенціями: 

– базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та 

функції, про генетичну і структурну типологію мов світу, а також 

фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови; 

– здатність вільно, гнучко та ефективно використовувати мови, що 

вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 



різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах 

життя; 

– розуміння сутності й соціального значення майбутньої професії, 

основних проблем дисциплін, що визначають конкретну філологічну 

галузь, їх взаємозв’язку в цілісній системі знань; 

– професійні знання й вміння з перекладознавства; 

– здатність до інтерпретації та перекладу тексту; 

– здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності, 

опрацьовувати фахову літературу іноземною мовою; 

– здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань; 

– здатність створювати усні і письмові тексти різних жанрів і стилів 

державною та іноземними мовами; 

– розуміння комунікативної діяльності як реалізації функцій мови в 

різних суспільних сферах (жанрово-стильова диференціація мови); 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Пререквізити: теорія перекладу, практика усного та писемного 

мовлення, практика перекладу ділового мовлення, порівняльна 

лексикологія, порівняльна стилістика, порівняльна граматика, практичний 

курс англійської мови, українська мова (за професійним спрямуванням). 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

Освітньо-професійні 

програми першого 

рівня. Освітньо-

Нормативна 

(за вибором) 

Рік підготовки: 

4 -й 4-й 



Кількість модулів – 1 

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 

Лекції 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

Загальна кількість 

годин – 90 

18 год. 4 год. 

Самостійна робота 

24 год. 50 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 3, 

самостійних - 2. 

Вид контролю: екзамен. 

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 3:2 

для заочної форми навчання - 1:5 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточне оцінювання студентів на практичних заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - 

добре; «5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС: 

 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

83-89 балів 4 «дуже добре» В 

76-82 балів 4 «добре» С 

68-75 бали 3 «задовільно» D 



60-67 бали 3 «достатньо» Е 

35-59 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ         

Під час вивчення даного курсу студенти знайомляться з теоретичними 

та практичними аспектами використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в цілому та професійній діяльності свого 

профілю. Для формування знань і вмінь в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій та прикладної лінгвістики застосовуються 

наступні методи навчання: 

1) інформаційно-комунікаційні методи навчання (пакети прикладних 

програм MS Office 2010, Інтернет-технології, електронні словники, 

системи машинного перекладу); 

2) пошукові методи (пошук у глобальній мережі Інтернет онлайн 

словників та систем машинного перекладу); 

3) дослідницькі методи (вивчення основних особливостей та 

характеристик програмних продуктів що застосовуються у 

перекладацькій діяльності). 

Діагностика результатів навчання здійснюється шляхом виконання 

завдань для самостійної роботи; виконання тесту з множинним вибором 

для перевірки знань тощо. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Восьмий семестр. 

Змістовий модуль 1. 

 

Тема 1. Виникнення й розвиток комп’ютерної лексикографії. 

Тема 2. Нелінгвістичні словники. 

Тема 3. Текстоорієнтовані та лінгвістичні довідкові словники. 

Тема 4. Навчальні словники. 

Тема 5. Комп'ютерні програми підтримки лексикографічних праць. 

Тема 6. Практика створення електронного словника на базі ABBY Linvo. 

Тема 7. Підсумковий контроль. 



 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі усього у тому числі 

Л П Ла

б 

інд с.р. л п Лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семестр 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. 

Виникнення й 

розвиток 

комп’ютерної 

лексикографії. 

8 2 2   4 10 2    8 

Тема 2. 

Нелінгвістичні 

словники. 

10 4 2   4 10     10 

Тема 3. 

Текстоорієнто

вані та 

лінгвістичні 

довідкові 

словники. 

10 4 2   4 10 2    8 

Тема 4. 

Навчальні 

словники. 
8 2 2   4 8     8 

Тема 5. 

Комп'ютерні 

програми 

підтримки 

12 4 4   4 10 2    8 



лексикографіч

них праць. 

Тема 6. 

Практика 

створення 

електронного 

словника на 

базі ABBY 

Linvo. 

10 2 4   4 10  2   8 

Тема 7. 

Підсумковий 

контроль. 
2  2    2  2    

Підготовка до 

екзамену 
30      30      

Усього годин 90 18 18   24 90 6 4   50 
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