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Аннотация
Определены современные подходы использования информационно-коммуникационных технологий 
в повышении познавательной активности студентов во время преподавания иностранного языка. Про
анализированы интерактивные методы, которые способствуют повышению мотивации при изучении 
иностранного языка. Исследована мотивационно-стимулирующая функция ИКТ.
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Summary
The article deals with the identifying of modern approaches to using ICT in increasing cognitive activity 
of students during foreign language teaching. Interactive methods leading to increasing of motivation in 
learning foreign language were analyzed. Motivational and stimulating function of ICT was investigated. 
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ЕЛЕКТРОННИХ ТЕМАТИЧНИХ СЛОВНИКІВ АГРАРНИХ ТЕРМІНІВ
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У роботі проаналізовано існуючі електронні словники, з ’ясовано алгоритм їх укладання та структура. 
Визначено лінгво-інформаційні методи створення електронних словників з точки зору комп’ютерної 
лексикографії. Основна увага приділяється лінгвістичним, прагматичним та лексикографічним аспектам 
укладання електронних словників на базі вже існуючих паперових еквівалентів. Окреслено основні про
блеми у користуванні електронними тематичними словниками як для укладачів, так і для користувачів. 
Ключові слова: електронний словник, комп’ютерна лексикографія, гіпертекст, термін, реєстр, словникова 
стаття, лексикон.

Постановка проблеми. В епоху бурхливого 
розвитку науки і техніки, а також обміну 

інформацією між фахівцями певної галузі, роль 
дво- та багатомовних словників важко переоці
нити. Поширення знань у глобальних масштабах 
передбачає різні види міжкультурної комуніка
ції (конференції, асамблеї, семінари, представ
лення результатів наукових досліджень тощо) 
представників різних культур. За таких умов 
у фахівців будь-якої галузі виникає потреба 
в багатомовних термінологічних словниках, які 
полегшують і прискорюють комунікацію.

Сучасна наука не стоїть на місці, що стало пере
думовою виникнення і застосування лінгво-інфор- 
маційних методів створення електронних словни

ків. Проблемами створення електронних словників 
займається комп’ютерна лексикографія. Цей на
прям науки в лексикографії виник порівняно не
давно і стрімко розвивається. Комп’ютерна лекси
кографія (враховуючи правила лексикографії, для 
укладання словників на базі комп’ютерних про
грам) дає змогу створювати електронні словники.

Укладання спеціальних (термінологічних) 
словників є одним з актуальних завдань сучас
ного прикладного перекладознавства і різні ас
пекти цієї проблеми свого часу досліджували 
багато вітчизняних і зарубіжних вчених, зокре
ма Н.П. Дарчук. М.О. Лангебах, Т.А. Саратова, 
М.В. Троссель, В.В. Морковкін, С.В. Гріньов-Гри- 
невич, Т.С. Борщевська, Г. Бернгенгольц.
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Поняття «електронний словник» має різні ви

значення. За визначенням Н.М. Сінкевич, «Е лек
тронний словник -  це особливий лексико-гра- 
фічний об’єкт, у якому може бути реалізовано 
і введено до обігу багато продуктивних ідей, які 
з різних причин не мали попиту в паперових 
словниках» [8, с. 243]. На її думку, лексикографія 
визначає електронний словник як комп’ютерну 
базу даних, що поєднує закодовані словникові 
статті, які здійснюють швидкий пошук потрібних 
слів, з урахуванням морфологічних форм пошу
ку словосполучень (прикладів уживання), які да
ють змогу визначити правильне значення слова 
під час перекладу. Г.А. Чередніченко та О.С. Ко
вальчук класифікують електронні словники від
повідно до трактувань різних авторів-науковців 
так: автоматичний словник; машинний або ма
шинний автоматизований словник; комп’ютерний 
словник; електронний словник [10].

О.Ю. Балалаєва розглядає словник як чітку, 
послідовну структуру з передмовою, правилами 
використання, переліком скорочень, корпусом, 
граматичним описом, різними списками (напри
клад, список використаних джерел) [2, с. 5].

Як бачимо, з одного боку, електронний слов
ник має ряд переваг над друкованим словником: 
1) багатотомний паперовий словник можна вміс
тити в один диск електронного словника, 2) час 
на пошук відповідника скорочується до кількох 
секунд, 3) можливість почути правильну вимову 
слова. З іншого боку, єдиних вимог до укладання 
електронних словників, а також критеріїв відбо
ру мовних одиниць та їх еквівалентів на сьогодні 
не вироблено і така диверсифікація у підходах 
до створення електронного словника не сприяє 
якості перекладів наукових текстів та ефектив
ності спілкування фахівців між собою.

Актуальність дослідження зумовлює той 
факт, що в сучасній лексикографії відсутні уза
гальнені алгоритми створення електронних га
лузевих словників, де мовні одиниці добирають
ся з урахуванням прагматичних, лінгвістичних 
та лексикографічних аспектів.

Метою даного дослідження є створення 
електронного галузевого багатомовного слов
ника, тому розглядаємо перекладні багатомов
ні комп’ютерні словники, комп’ютерні аналоги 
паперових словників, які мають опрацьовану 
інформацію подану в інтерактивному вигляді, 
власне як електронні словники, укладені на осно
ві фактичного матеріалу і створені за допомогою 
комп’ютерних програм, а не електронні словни
ки з перекладацькою програмою, яка створює 
переклад (машинний переклад). Такі словники 
дають змогу самостійного пошуку відповідного 
еквіваленту, системи запам’ятовування історії 
перекладу та гіпертекст (можливість перегляду 
вже перекладених варіантів, або вживання слова 
в уривку оригіналу).

Термін «електронні» і «комп’ютерні» та «ав
томатичні «словники використовують у науковій 
літературі як синоніми. На думку С.І. Головащу- 
ка, термін «автоматичні» та «електронні» слов
ники можна вважати більш загальним і рівноцін
ним, а комп’ютерні словники розглядати як один 
із їх підвидів [3, с. 68].

О.Ю. Балалаєва зазначає, що остаточного ви
значення для цих видів словників немає — нау

ковці трактують його по-різному. Для розуміння 
різниці між електронним і паперовим словником 
вчена пропонує звернути увагу на їх макро- і мі
кроструктури [2]. На її думку, макроструктура 
традиційного словника в лінійній послідовнос
ті повторює електронний словник; у паперово
му словнику можна побачити порядок блоків, 
а в електронному, завдяки гіпертексту, кожен 
з них може використовуватись в будь-якому по
рядку, за бажанням користувача. У  мікрострук
турі електронного словника, на відміну мікро
структури паперового, зв’язок між частинами 
словникової статті не є лінійним і структуруван- 
ня відбувається за допомогою гіпертексту.

Саме тому у своїх роботі ми звертаємо ува
гу на структуру вже існуючих аналогів термі
нологічних галузевих багатомовних електронних 
словників, методи їх укладання, особливості 
функціонування та використання і саме це є за
вданням нашої роботи.

На сьогодні вчені у співпраці з ISO (Міжна
родна Організація з Стандартизації) розробили 
методичні вказівки, в яких виокремлюються різ
ні етапи роботи над укладанням словника. Осно
вною проблемою тут є те, що укладачі не завжди 
дотримуються цих стандартів, так само як і дер
жавних галузевих стандартів. Як наслідок -  тер- 
міносистеми виявляються заплутаними -  одна 
і та сама мовна одиниця може перекладатися 
різними одиницями мови перекладу і користува
чеві часом важко вибрати оптимальний варіант 
серед відповідників [5, с. 39].

Робота над укладанням електронних галу
зевих словників проводиться як державними 
науково-дослідними інститутами (лабораторія 
комп’ютерної лінгвістики Київського національ
ного лінгвістичного університету, Український 
мовно-інформаційний фонд Н АЙ  України, ка
федра загального та прикладного мовознавства 
Харківського національного університету ім. Ка- 
разіна), так і окремими вітчизняними та зару
біжним науковцями: В.А. Широковим, С.І. Голо- 
ващуком, В.В. Дубічинським, Є.А. Карпіловською, 
В.П. Селегей, Н.О. Зубець, Ю.Д. Апресян та ін.

В галузі машинного перекладу працює ком
панія «Trident Software» яка створила продукти 
Language Master, L-Master 98 та Pragma. Йро- 
грамним забезпеченням компанії користується 
широке коло споживачів у всьому світі, включаю
чи приватні та державні установи України (Вер
ховна Рада України, Секретаріат Президента 
України, Кабінет Міністрів, Національний банк, 
більшість урядових установ, великі індустріаль
ні та фінансові компанії, загальноосвітні школи). 
Остання -  удосконалена -  програма Pragma 6х 
включає вісім мов: англійська, німецька, фран
цузька, латинська, російська, українська, поль
ська та казахська.

Закордонна продукція електронних слов
ників представлена в широкому асортимен
ті: Multitran, Myltilex, Slovoed, A B B Y  Lingvo, 
Babylon, WordNet, StarDict, Promt, Trados, 
Polyglossum, Language Assistant, Wordsmyth 
English Dictionary-Thesaurus», «Російсько-ан
глійський словник A.I. Смірніцького» та ін.

Деякі розробники словників надають можли
вість користуватися електронним словниками 
он-лайн (Webster Online, A B B Y  Lingvo, Google
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Translate, Multitran, Thesaurus, Promt). На сайті 
World Wide W eb (W W W ), одному із популярних 
ресурсів всесвітньої комп’ютерної мережі Інтер- 
нету, розміщена найбільша кількість електро
нних словників.

На думку A.B. Шиби, усі словники розро
блені для різних цілей, зорієнтовані на різних 
споживачів: 1) для широкого загалу («Google 
Translate», «Systran 7 Home Translator»); 2) для 
корпоративного користування («P rom t NET 
Professional»); 3) для професійних переклада
чів («P T  2008 Professional», так звані системи 
Translation Memory: Transit швейцарської фірми 
Star, Trados (СШ А), Translation Manager від IBM, 
Eurolang Optimizer французької фірми LA N T , 
DejaVu від A T R IL  (СІНА), WordFisher (Угорщи
на); 4) для тих, хто займається перекладом веб- 
сайтів («In ter Tran W eb Site Translation Server», 
«Systran Web Translator») 5) для тих, хто ко
ристується різними портативними пристроями 
(«Prom t Mobile», «Speereo Voice Translator»); 
6) для тих, хто перекладає усне мовлення (напри
клад: «Google Translate for Android») [12, с. 360].

Першочерговим етапом укладання електро
нних словників науковці називають створення 
реєстру.

K. Т. Селіверстова зазначає, що переклад
ний словник складається з двох частин: 1) слів 
мови оригіналу (Українська), який в сучасній 
українській практиці прийнято називати реє
стром, 2) слів-відповідників з реєстром слова 
мови перекладу (Англійська). На думку автора 
у двомовному словнику кожна з двох мов пред
ставлена залежно від того, чи виступає вона 
в даному словнику основною, чи перекладною. 
Якщо словник призначений для читання або пе
рекладу англійських текстів -  саме український 
реєстр лексики визначає обсяг, характер реєстру 
двомовного словника і виконує роль довідника 
[7, с. 39]. Реєстровим називається слово, що пояс
нюється чи перекладається. Реєстр -  це сукуп
ність заголовних слів М.В. Троссель. Проблемы 
составления переводных терминологических 
словарей. Для того, щоб охарактеризувати сло
во з граматичного, стилістичного погляду — реє
строве слово подається іншим шрифтом, має при 
собі позначки і разом із поясненням, перекладом 
становить словникову статтю. Словникова стаття 
у кожному лексиконі має свою структуру, спе
цифіку: стисла, розгорнута, перекладна, звичай
на [4, с. 19]. Тому, для пошуку реєстру (списку 
термінів) буде застосований метод аналогії, кла
сифікації та системного пошуку. Доцільним, на 
нашу думку, є також здійснення морфологічного 
та синтаксичного аналізу відібраних для реєстру 
термінів. Розглянувши ряд попереднє згаданих 
електронних словників, можемо відзначити від
сутність розтлумачення інформації про засто
совані позначки, коли слово характеризується 
в різних галузях науки, подається з граматич
ного, стилістичного погляду, так як це здійсню
ється у паперовому словнику [9]. Тому, ми підем 
шляхом K. Т. Селіверстової, коли позначки по
даватимуться наступним чином: див. (see), див. 
також (see also), див. ще., для встановлення се
мантичних зв’язків між термінами у реєстрі. Ін
формацію про особливості, побудову словникових 
статей, застосовувані позначки, джерельну базу

подамо на початку словника у вигляді вкладки 
серед панелей-опцій.

Отже, укладання реєстру українських тер
мінів є першим етапом підготовки перекладного 
термінологічного словника.

У  словнику української мови «термін» визна
чається як слово, словосполучення, що означає 
чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь 
галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного 
життя тощо. Або як слово або вислів, що вжи
вається в тому чи іншому середовищі, на певній 
території, людьми певного фаху [13].

Другим та третім етапом О.М. Кознодій, 
Т.В. Морковкін, М.Г. Гордієнко називають етап 
пошуку відповідників (включає пошук термінів 
у міжнародному словнику, навчальній та науко
вій літературі англійською мовою) і етап струк- 
турування словника [6, с. 15].

Існує декілька способів структурування слов
ника: абетково-гніздовий, ідеографічний, систе
матичний.

К.Т. Селіверстова пропонує абетково-гніз
довий спосіб, коли у словниковій статті пода
ються як ключове слово, так і похідні слова, 
з якими воно зберігає фонетичні, морфологіч
ні та смислові зв ’язки, а складні терміни роз
міщують у словниковій статті під реєстровим 
словом за алфавітом. Оскільки один і той са
мий термін в різних галузях перекладається 
по-різному, при укладанні словника вчена за
стосовувала наступні методи: об’єднання тер
мінів у тематичні групи, широке використання 
у словникових статтях спеціальних термінів- 
словосполучень та термінозворотів, а також 
система посилань [7, с. 58].

О.С Андрощук, при складані інтерактивно
го навчального електронного словника вико
ристовує методи систематизації (які полягають 
у комплексному аналізі як єдиного цілого, що 
функціонує в узгодженості усіх своїх елементів 
і частин), концептуальний аналіз (під час співвід
несення одиниці з певною категорією, концептом) 
та дедуктивний підхід (одиниці розподіляються 
відповідно до готової схеми семантичної органі
зації української та англійської мов) [1, с. 65].

Проаналізувавши розробки і алгоритми побу
дови електронних словників, вирішено взяти за 
основу приклади О.М. Кознодій, Т.В. Коренькова, 
М.Г. Гордієнко та К.Т. Селіверстової, для ство
рення «Електронного галузевого багатомовного 
інтерактивного словника».

Висновки. Комп’ютерна лексикографія дає 
змогу створити сучасні електронні словники, які 
полегшують роботу перекладача. Попит на ви
користання таких словників зростає все більше 
і більше, тому що електронні словники мають 
значну перевагу над паперовими, вони є більш 
інформативними, компактними, збагачені ма
люнками, аудіо- та відео інформацією, прикла
дами з посиланнями у вигляді гіпертексту, дають 
можливість швидкого пошуку.

Основні функції електронних словників -  до
відкова, систематизуюча та освітня.

Як свідчить аналіз електронних тематичних 
словників, більшість термінологічних одиниць, 
що входять до їх складу, добираються на пред
метній основі і тому такий вибір не може вважа
тися науково обґрунтованим. Крім того, не існує
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єдиного принципу добору лексичних відповідни
ків у тій чи іншій галузі.

Електронні словники, які здебільшого уклада
ються спеціалістами певної галузі, не мають чіт
кої структури, тут часто має місце недотримання 
правил лексикографії. Як наслідок -  до словни
кової статті подаються багато еквівалентів, що не 
може не впливати на якість роботи перекладача. 
Ідеальної картини, коли термін має лише один 
відповідник у мові перекладу, в реальності досяг
ти важко -  іноді словники подають навіть абсо
лютні синоніми, що ускладнює роботу переклада
ча, який не є фахівцем у певній галузі науки.

Отже, системний підхід має стати основним 
при укладанні електронних галузевих словни
ків. Такий підхід, у даному випадку, має вра
ховувати лінгвістичні, прагматичні та лексико

графічні принципи добору лексичних одиниць. 
Згідно з цими принципами, при доборі лексич
них одиниць укладачам слід вибирати найбільш 
доступний спосіб подачі матеріалу, а отже 
функціональний підхід може і повинен братися 
до уваги при використанні тематичних текстів. 
Використання значної текстової бази не пови
нна стати причиною надмірного перевантажен
ня словникових статей термінами з різних галу
зей науки і техніки.

Електронний словник, ні відміну від друкова
ного видання може не містити передмови, вка
зівок для використання, списку джерел. Проте 
«корпус» електронного словника має бути ор
ганізованим за тими ж принципами, хоч такий 
корпус має додаткові можливості представлення 
мовних одиниць.
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