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Предметом курсу є засади редагування перекладів на основі комплексного підходу
з урахуванням жанрово-стилістичних, граматичних, лексичних та прагматичних норм
мови перекладу. Питання редагування розглядаються у контексті перекладацької норми та
оцінки. Програма навчальної дисципліни складається із двох змістових модулів:

1. Загальнотеоретичні засади редагування перекладів.
2. Практичні засади  редагування перекладів українською мовою.
Метою викладання навчальної дисципліни «Редагування перекладів» є

поглиблення теоретичної бази підготовки майбутнього фахівця у галузі перекладу та
перекладознавства; підготовка до самостійної роботи в якості редактора текстів
перекладів українською та іноземними мовами;  навчання процедурі оцінювання якості
тексту перекладу.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Редагування перекладів»  є:
формування теоретичної та практичної складових перекладацької компетенції на рівні
магістра; поглиблення знань про класичні та сучасні теоретичні розробки провідних
вітчизняних та зарубіжних авторів; удосконалення вміння редагувати переклади на основі
комплексного підходу з урахуванням жанрово-стилістичних, граматичних, лексичних та
прагматичних норм мови перекладу в контексті перекладацької норми та оцінки якості
перекладу

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності, а саме: здатність розв’язувати складні завдання і
проблеми в галузі лінгвістики в процесі професійної діяльності або навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог; здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій;.здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність
критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки;
здатність застосовувати поглиблені знання зі спеціалізації Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська для вирішення професійних завдань у галузі
германської філології й перекладу; здатність вільно користуватися спеціальною
термінологією в обраній галузі філологічних досліджень; усвідомлення ролі
експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого
прагматичного результату.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких знань, як:
основні принципи та етапи редагування перекладів, сучасний стан та перспективи
розвитку едитології, методи пошуку помилок та їх усунення в текстах різних типів та
жанрів. У результаті вивчення дисципліни студент набуває вмінь здійснювати
редагування власних перекладів (саморедагування) та перекладів, здійснених іншими



перекладачами, знаходити відхилення від різних типів мовних та комунікативних норм та
усувати їх.

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і
професійна діяльність за фахом.

Мови викладання – українська, англійська.
Викладач – к філол. н., доц. Чрділелі Тетяна Василівна


