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АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“Технології перекладу і перекладацький менеджмент” 

1. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

2. Спеціальність:  035 Філологія 

3. Освітня програма   Філологія (Германські мови та літератури (переклад 

німецька та англійська мови включно)) 

4. Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

5. Назва дисципліни: “Технології перекладу і перекладацький 

менеджмент” 

6. Викладач: Бондаренко Олександр Сергійович – кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики. 

7. Статус дисципліни: нормативна. 

8. Курс, семестр: 1 курс, 1 семестр 

9. Кількість кредитів: 3,5. Всього 105 академічних годин; практичних 34 

годин, самостійної роботи 71 годин. 

10. Опис дисципліни (мета, завдання, результати, зміст і структура, форми 

контролю):  

Мета викладання дисципліни: формування комплексного сприйняття 

перекладу та локалізації як виробничих процесів 

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у формуванні 

організаційних, технологічних компетенцій при створення лінгвістичного 

продукту засобами комп’ютерних технологій. 

Завдання вивчення дисципліни: 

знати: бути обізнаним із структурою перекладацького та локалізаційного 

проєкту, знати парадигму виконання перекладацьких завдань та усвідомлювати 

роль та місце виконавців у процесі створення лінгвістичного продукту; бути 

обізнаним із сучасним інструментарієм створення лінгвістичного продукту та 

вміти гнучко застосовувати його при виконанні різнопланових завдань. 

вміти:  

визначати особливості перекладацьких проєктів та корегувати сценарій 

відповідно до вимог клієнта за допомогою SDL Trados Studio for Project 

Managers;  

розраховувати бюджет, добирати виконавців; створювати проєктне завдання; 

робити статистичний аналіз з прогностичними елементами на основі SDL 

Trados Studio for Project Managers та інших програм з організації перекладу, 

контролі якості виконання перекладу тощо. 

 

Зміст і структура: курс складається з наступних розділів:  

Тема 1. CAT-технології та їх роль у виробничому процесі перекладу та 

локалізації. 

Тема 2. Створення перекладацьких проєктів. Конфігурація та адаптація у 

відповідності до потреб клієнта.  
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Тема 3. Статистика виконання перекладацьких проєктів. Аналіз матеріалів, 

призначених для перекладу та локалізації та звітній аналіз після виконання 

проєкту.  

Тема 4. Особливості професійних ролей учасників ринку лінгвістичних послуг. 

Взаємодія в режимі “менеджер-перекладач”, “перекладач-редактор”, 

“менеджер-клієнт”, “перекладач-клієнт”. 

Тема 5. Фіналізація проєктів. Особливості оновлення матеріалів. Прогностичні 

можливості статистичних інструментів в процесі аналізу зробленої роботи. 

  

11. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. Враховуються бали, набрані 

при поточному тестуванні на базі інтерактивних платформ “Onlinetestpad” та 

“Menti.com”, виконанні самостійної роботи та представленні проєкту (аналіз 

перекладацького завдання, визначення умов та виконавців, створення 

перекладацького проєкту засобами спеціалізованого ПЗ;  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

“Технології перекладу і перекладацький менеджмент”, є сумою балів за 

виконання тестових завдань, самостійної роботи та навчального проєкту.  

12. Форми контролю  

Залік із дисципліни “Практика перекладу (основи локалізації)” 

проводиться згідно розкладу екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова 

оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів за результатами  

поточного контролю (40 балів), самостійної роботи (20 балів) та проєкту (0-40) і 

виставляється за шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання. Залік 

виставляється за умов виконання програмних вимог з вивчення дисципліни 

“Технології перекладу і перекладацький менеджмент”. 

Термін проведення – після опрацювання кожного модуля за розкладом 

навчальних занять. Контрольні роботи – це тести у формі завдань множинного 

вибору та завдань відкритої форми (виконуються на олнайн-платформі). 

Оцінювання виконання самостійної роботи студентами здійснюється за 

результатами тесту (виконуються на онлайн-платформі). Оцінювання 

виконання проєкту здійснюється на основі захисту проєкту, що передбачає 

демонстрацію спроможності до створення перекладацького проєкту та навичок 

роботи в основних амплуа учасника ринку (менеджера, перекладача, редактора, 

коректора, фахівця з контролю якості). 

13. Навчально-методичне забезпечення 

Начально-методичне забезпечення курсу включає в себе: тематичні плани 

практичних занять, самостійної роботи студентів, завдання для самостійної 

роботи студентів, завдання для інтерактивного поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів. 


