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Тема: СУЧАСНІ КОМЕРЦІЙНІ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО 

ПЕРЕКЛАДАННЯ 

Типовий набір можливостей систем комп’ютерного перекладання 

широкого використання на практиці можемо показати на прикладі опису 

системи перекладу текстів ProLing Translation Office. 

ProLing Translation Office пропонує набір професійних інструментів, що 

забезпечує перекладання з основних європейських мов (англійська, німецька, 

французька, італійська) залежно від комплектації. 

Можливості системи: 

1. Може перекладати, редагувати, працювати зі словниками всіх мов. 

2. Забезпечує зв’язне перекладання текстів з урахуванням 

морфологічних, синтаксичних і семантичних зв’язків. 

3. Система зорієнтована на середовище і не потребує спеціальних 

навичок роботи з комп’ютером. 

4. Передбачена можливість створення власних словників 

користувача: слова, словосполучення, ідіоми. 

5. Може залишати без перекладання спеціально зазначені слова тієї 

чи іншої мови. 

Для виконання перекладання система пропонує вибір об’єктів: 

1) тематики; 

2) словника; 

3) документа; 

4) списку зарезервованих слів. 

Тематика включає: 

• підключення спеціалізованих словників і словників користувача 

предметної галузі перекладу тексту; 
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• підготовку списків зарезервованих слів; 

• організацію ієрархіії слів. 

Тематику документа створюють на базі шаблону тематики. Ці шаблони 

змінюються та зберігаються автоматично. Базовий шаблон створюють за 

назвою «Загальний». Цей шаблон тематики складається з генерального 

словника, який можна модернізувати. 

У системі перекладання є три типи словника: 

• генеральні; 

• спеціалізовані; 

• словники користувача. 

Словники містять переклади слів і словосполучень та граматичну 

інформацію для отримання зв’язного тексту перекладу. Одиницею словника є 

словникова стаття. Для доповнення словникового складу словника вводяться 

нові слова (словосполучення) або відредаговані словникові статті з 

генерального й іншого словників. 

Генеральні словники системи надаються кожному напряму 

перекладання. Ці словники містять загальновживану лексику, 

багатофункціональні та службові слова і словосполучення. їх можна 

використовувати для перекладання простих текстів, побутових листів, 

газетних і журнальних статей на популярні теми. 

Спеціалізовані словники призначено для текстів визначеної тематики й 

зорієнтовано на конкретну предметну галузь. У комплект обов’язкового 

постачання вони не входять. 

У процесі роботи програма спочатку шукає у цих словниках значення 

перекладних слів і словосполучень, а потім переходить до пошуку в 

генеральному словнику. Пріоритет цього звертання можна змінити. Словники 

можуть містити від 10 до 90 тис. словникових одиниць. Вони забезпечують 

високий рівень перекладу. Це пояснюється тим, що спеціалізовані словники 

містять не тільки переклад слів, але й велику інформацію про структуру 
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речень, характерних для текстів заданої тематики. Такі словники не 

підлягають корекції чи поповненню. їх можна тільки копіювати у власні 

словники. 

Словники користувача створюються самим користувачем, їх можна 

поповнювати та коригувати. Якщо в спеціалізованому та генеральному 

словниках немає потрібного варіанта, користувач може створити власну 

словникову статтю. У переліку підключених словників для кожного напрямку 

перекладу можна укласти тільки один словник користувача. Укладання таких 

словників дає найбільший ефект під час перекладання великих за обсягом 

текстів. 

В Україні основними центрами розробки систем комп’ютерного 

перекладання є Київ, Львів та Харків. 

З метою покращення та прискорення процесу комп’ютерного 

перекладання в Україні укладено багато електронних словників з різних 

галузей науки і виробництва. 

Наприклад, в Українському мовно-інформаційному фонді (Київ), що 

знаходиться в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, 

створено великі академічні орфографічний та орфоепічний словники обсягом 

100000 слів кожний, словник афіксальних морфем, активно розробляється 

український тлумачний, синонімічний, фразеологічний та антонімічний 

словники, а також українсько-іномовні та іномовно-українські електронні 

словники. 

Електронне видання «Словники України» — 1.03 (автори: В. А. 

Широков, О. Г. Рябулець, І. В. Шевченко, О. М. Костюшин, К.М.Якименко), 

що вийшло у 2001-2003 роках, призначено для користувачів лексикографічної 

інформації. Воно складається з п’яти словникових підсистем-моду-лей — 

словозмінної парадигми, транскрипції, фразеології, синонімічної та 

антонімічної. Основу генерального реєстру (більше 186000 слів) системи 

«Словники України»-1.03 складає реєстр 3-го видання орфографічного 
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словника української мови (2002 р.), який практично повністю відображений і 

значно розширений у цій системі. 

В Інституті прикладної інформатики НАН України (Київ) створено 

адаптивну лінгвістичну систему АЛІСА, що зорієнтована на виконання низки 

функцій, зокрема, автоматизованого створення словників, тезаурусів, 

фразеологічних, термінологічних баз даних тощо. На основі цієї ж системи 

розробляють український автокоректор ТВІР. 

Наприкінці шестидесятих років XX століття в Інституті мовознавства ім. 

О. О. Потебні був створений відділ структурно-математичної лінгвістики на 

чолі з проф. В. Перебийніс. Саме колектив цього відділу, продовжуючи 

роботу над створенням систем автоматичного морфологічного та 

синтаксичного аналізу російських наукових текстів, почав активне 

формування повнотекстових баз даних та укладання на їхній основі 

різноманітних частотних словників і конкордансів. 

Результатом досліджень стала повнотекстова база даних фонду, яка 

містить близько 700000 слововживань і яку оснащено процедурами 

орфографічного контролю текстів, аналізу їхньої морфологічної, синтаксичної 

та семантичної структури. 

На цей час в Інституті філології Київського національного університету 

активно працює лабораторія комп’ютерної лінгвістики. Вчені цієї лабораторії 

створили параметризовану лексичну базу даних літературних творів 

українських письменників: 

1) корпус текстів обсягом 300000 слововживань з творів поетів-

шестидесятників (Л. Костенко, І. Драч, В. Стус та ін.), поетів 70-их років (І. 

Жиленко, Л. Скирда та ін.) і письменників нової генерації (Ю. Андрухович, О. 

Забуж-ко та ін.); 

2) інтегрований алфавітно-частотний словник обсягом 31 000 слів і 

69000 словоформ з граматичною, лексико-граматичною та статистичною 

інформацією про слово; 



Основи фахової термінології 

Максютенко Ірина Євгеніївна 

irikmax@gmail.com 

3) алфавітно-частотні словники слів і слововживань кожного з 

авторів (вибірка на 20000 слововживань); 

4) словник-конкорданс як допоміжний інструментарій для 

формування лексико-семантичної, синтаксичної та стилістичної 

характеристики слова; 

5) морфемні та словотворчі словники кожного автора з частотними 

характеристиками; 

6) словники синонімів, омонімів, неологізмів, діалектизмів, архаїзмів 

кожного автора; 

7) словники тропів: епітетів, метафор, метонімії, порівнянь, 

синекдох, оксюморонів, гіпербол. 

У співробітництві київських лінгвістів з ученими з інших міст України 

активно реалізується проект формування Національного корпусу української 

мови. 

У Львівському політехнічному університеті створено: а) систему 

підтримування багатомовних термінологічних словників «СЛОВО», у якій 

відпрацьовуються системні питання технології підготування словників до 

видання; б) багатомовний банк стандартизованих терміносистем. 

Львівський економічний інститут розробив автоматизовану систему для 

створення та супроводження багатомовних термінологічних словників. 

У Львівській комерційній академії група лінгвістів (А. В. Костенко, І. М. 

Кульчицький та інші) створила систему супроводження багатомовних 

термінологічних словників для Львівського національного медичного 

університету, а сьогодні працює над електронними словниками товарознавчих 

термінів і перекладним італійсько-українським словником. 

Фахівцями фірми «Пролінг ЛТД» було розроблено систему перевірки 

українського правопису «Рута». 

До складу цієї програми входять: 

• модулі перевірки орфографії та граматики; 



Основи фахової термінології 

Максютенко Ірина Євгеніївна 

irikmax@gmail.com 

• пошук синонімів і розміщення переносів; 

• програми імпорт-експорт текстів з різними типами кодувань; 

• режим підказування за умови неправильного набору слова на 

клавіатурі; 

• словник користувача. 

Для перекладу текстів з російської на українську і навпаки було 

розроблено систему «Плай». Програма перекладу вбудовується в стандартне 

меню. За допомогою цього меню можна виконати швидкий переклад як 

тексту, так і окремого слова в межах тексту оригіналу в будь-який бік.  

У Харкові, у Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут» було створено систему ПАРС (перекладна англо-

російська та російсько-англійська система). Її оснащено комплексом 

термінологічних комп’ютерних словників з декількох галузей діяльності 

людини (на багато десятків тисяч термінів кожний). Вона успішно працює у 

багатьох містах України; є також її модифікації. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Виконати переклад будь якого тексту за допомогою ресурсу, визначити 

особливості перекладу  

http://prolingoffice.com/services/translate 
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