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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Основи теорії редагування” складена відповідно 
до освітньої програми: Переклад (англійська, іспанська, китайська, німецька).

Другий (магістерський) рівень.
Спеціальності 035 Філологія
Спеціалізації Германські/Романські/Східні мови та літератури (переклад включно)

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 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.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: забезпечити студентів теоретичними 
знаннями та практичними навичками з редагування перекладів текстів різних типів та 
жанрів; ознайомити студентів з роллю редагування у перекладацькому процесі.

1.3. Кількість кредитів -  5

1.4. Загальна кількість годин -  150

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
________ Дисципліна за вибором________
________Заочна форма навчання________
____________ Рік підготовки____________
_________________ 2-й_________________
_______________Семестр_______________
_________________ 3-й_________________
________________Лекції________________
________________ 6 год.________________
_____ Практичні, семінарські заняття_____

Лабораторні заняття

Самостійна робота
______ 144 год.______
Індивідуальні завдання

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: основні принципи та етапи редагування перекладів, сучасний стан та 

перспективи розвитку едитології, методи пошуку помилок та їх усунення в текстах різних 
типів та жанрів.

вміти: здійснювати редагування власних перекладів (само редагування) та 
перекладів, виконаних іншими перекладачами, знаходити відхилення від різних типів 
мовних та комунікативних норм та усувати їх.
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2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Лексико-граматичні та жанрово-стилістичні особливості редагування 

перекладів з англійської мови на українську.
Тема 1. Загальні проблеми редагування. Визначення редагування. Типи 

редагування. Класифікація видів редагування. Редагування перекладу рідною мовою та 
редагування іншомовного перекладу. Редагування редактором та перекладачем. Смислова 
та мовна складові процесу редагування.

Тема 2. Історія редагування. Визначення головних етапів в історії редагування як 
практичної та наукової діяльності. Історична типологія видів редагування.

Тема 3. Особливості редагування перекладів. Одиниця перекладу. проблема 
оцінки якості перекладу. Мовна інтерференція як проблема редагування перекладів. 
Лексична та граматична інтерференція. Етапи редагування перекладів. Редакційний етап 
роботи перекладацького бюро. Нормативний аспект редагування перекладів. Поняття 
мовної норми. Поняття перекладацької норми. Прескриптивна та дескриптивна складові 
лінгвістичної теорії перекладу. Жанрово-стилістичні, граматичні, лексичні, прагматичні 
норми перекладу. Співвідношення понять «норма», «еквівалентність» та «адекватність» 
перекладу. Редагування як засіб нормативного оформлення тексту. Проблема оцінки 
якості перекладу.

Тема 4. Жанрово-стилістичний та лексичний аспекти редагування перекладів.
Визначення жанрово-стилістичної специфіки тексту перекладу. Редагування на рівні 
жанрово-стилістичних параметрів тексту. Редагування стереотипних те нестереотипних за 
будовою текстів. Редагування відповідно до типу викладу. Редагування з урахуванням 
різних типів лексичних одиниць: терміни, розмовні елементи, фразеологія, реалії, 
синонімічні лексичні засоби, багатозначні слова. Проблема російськомовної інтерференції 
при редагуванні українських перекладів.

Тема 5. Граматичний аспект редагування перекладів. Редагування на рівні 
морфологічного та синтаксичного оформлення тексту перекладу. Проблема дослівного 
перекладу. Проблема збереження жанрово-стильової специфіки (індивідуально-авторської 
манери викладу) на граматичному рівні. Проблема російськомовної інтерференції при 
редагуванні українських перекладів.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

заочна форма
усього у тому числі

л п лаб. інд. с. р.
1 2 3 4 5 6 7

Розділ 1. Лексико-граматичні та жанрово-стилістичні особливості редагування 
перекладів з англійської мови на українську.

Тема 1. Загальні проблеми 
редагування.

30 2 — — — 28

Тема 2. Історія редагування. 30 1 - — — 29
Тема 3. Особливості редагування 
перекладів.

30 1 — — — 29

Тема 4. Жанрово-стилістичний 
та лексичний аспекти 
редагування перекладів.

30 1 29

Тема 5. Граматичний аспект 
редагування перекладів.

30 1 - — — 29

Разом за розділом 1 150 6 — — — 144
Усього годин 150 6 — — — 144
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4. Теми лекцій
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Об’єкт, предмет, методи та завдання теорії редагування. 
Нормативна база редагування. Модель редагування

2

2 Періодизація розвитку редагування 1
3 Одиниця перекладу. Проблема оцінки якості перекладу. Мовна 

інтерференція як проблема редагування перекладів. Нормативні 
аспекти перекладу

1

4 Лексичний рівень редагування 1
5 Граматичний аспект редагування 1

Разом 6

5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Підготовка до лекцій, робота з конспектом та теоретичною 
літературою

72

2 Переклад та редагування тексту 72
Разом 144

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено

7. Методи контролю
• опитування
• спостереження
• співбесіда
• тестування
• залік

8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Залікова
робота СумаРозділ 1 Контрольна робота, 

передбачена 
навчальним планом

Індивідуальне
завдання РазомТ1 Т2 Т3 Т4 Т5

12 12 12 12 12 Не передбачено Не передбачено 60 40 100

Критерії оцінювання:

Оцінювання складається з двох компонентів: (1) робота в семестрі (60 балів); (2) залік 
(40 балів)

(1). Робота в семестрі. Студент отримує бали за практичну письмову роботу з 
редагування перекладу (40 б) і відвідування лекцій (20 б).
Критерії оцінювання та бали за практичну письмову роботу з редагування перекладу:
36 -  40 б: 90 -  100% контрольних помилок 
32 -  35 б: 80% - 89% контрольних помилок 
28 -  31 б: 70% -  79% контрольних помилок 
24 -  27 б: 60% -  69% контрольних помилок 
20 -  23 б: 50% -  59 % контрольних помилок 
0 -  19 б: менше 50% контрольних помилок
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Відвідування занять.
1 лекція -  5 б.
2 лекції -  10 б.
3 лекції -  20 б.
У випадку коли студент необгрунтовано пропустив більше 50% лекцій бали за цей 
компонент не нараховуються.

(2). Залік: Розгорнута письмова відповідь на запитання дається на останньому занятті. 
Критерії оцінювання та бали:
40 б: розгорнута, максимально повна відповідь;
35 б: розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої інформації, яка, проте, не має 
ключового значення;
30 б: відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення певної частини інформації;
20 б: відповідь в припустимому обсязі, певна частина інформації пропущена, наявні 
окремі помилки;
10 б: відповідь в мінімальному припустимому обсязі, значна частина інформації 
пропущена, наявні серйозні помилки;
0 б: відповідь в недостатньому обсязі, випущена більша частина ключової інформації; 
інформація перекручена або спотворена / відсутність відповіді взагалі.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої 
шкали оцінювання

для дворівневої шкали 
оцінювання

90 -  100 відмінно

зараховано70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література 

Основна література
1. Основи теорії редагування перекладів : конспект лекцій / Укладач : Ребрій О.В. -  ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2010. -  88 с.
2. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). -  М.: 

Междунар. отношения, 1975. -  239 с.
3. Галь Н.Я. Слово живое и мертвое. Из опыта переводчика и редактора. -  М.: Книга, 

1987. -  272 с.
4. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. -  М.: Международные отношения, 1973. -  205 с.
5. Комиссаров В.Н. Теория перевода. -  М.: Высшая школа, 1990. -  253 с.
6. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. -  К.: Юніверс, 2002. -  275 с.
7. Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. -  Вінниця: Нова книга, 2000. -  448 с.
8. Кузьмин Ю. Г. Перевод как мыслительно-речевая деятельность // Тетради 

переводчика. -  М.: Междунар. отношения, 1975. -  Вып. 12. -  С. 55-65.
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9. Непийвода Н. Сам собі редактор. Порадник з Української мови. К.: Українська книга, 
1998. -240с.

10. Огнева Е.А. Художественный перевод: проблемы передачи компонентов 
переводческого кода. -  Белгород: Узд-во БГУ, 2004. 340 с.

11. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. -  Львів: ВФ Афіша, 2006. -  
416 с.

12. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. -  М.: Международные 
отношения, 1974. -  216 с.

13. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. -  М.: Высшая школа, 1983. -  303 с.
14. Цвиллинг М. Я., Туровер Г. Я. О критериях оценки перевода // Тетради переводчика, 

М.: Междунар. отношения, 1973. -  Вып. 15. -  С. 92-101.

Допоміжна література
1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. -  

М.: Едиториал УРСС, 2005. -  160 с.
2. Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. -  Киев: Ника, 1999. -  158 с.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

EBSCO Publishing- багатопрофільна база даних, яка нараховує понад 4600 журналів.
(Доступ з Інформаційного центру "Вікно в Америку", Центральна наукова бібліотека ХНУ
імені В.Н. Каразіна)

Додаткові інформаційні ресурси розташовані на сторінці кафедри теорії та практики
перекладу англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна: http://foreign-
languages.karazin.ua/ru/departments/english-translation-theory-and-practice/library-4

http://foreign-

