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Результати навчання: 

– знати: мету і завдання редагування; специфіку редагування перекладів; методи 

редагування перекладів; основні норми редагування перекладів (лінгвістичні, 

психолінгвістичні, соціальні, інформаційні тощо); специфіку професії редактора. 

− вміти: редагувати як власний (авторедагування), так і чужий текст перекладу з 

метою удосконалення і приведення його у відповідність до певних норм. 
 

Анотація навчальної дисципліни: 
Мета навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» – формування у 

студентів знань та навиків, необхідних для удосконалення та покращення якості власних 

та чужих перекладів, приведення їх у відповідність до літературних норм за допомогою 

авторедагування та  редагування. 
В процесі вивчення дисципліни студент знайомиться зі специфікою редагування 

перекладів, основними методами контролю і виправлення, аспектами та нормами 

редагування перекладів, а також видами помилок.  
Виконання практичних завдань (авторедагуваня та редагування перекладів текстів 

різних жанрів, які містять орфографічні, пунктуаційні, граматичні, синтаксичні, 

стилістичні, композиційні помилки) дозволяє закріпити набуті теоретичні знання та 

формувати практичні навики редагування, а також узагальнити типові перекладацькі 

помилки в межах німецького-українського перекладу з метою їхнього уникання в 

майбутній професійній перекладацькій діяльності. 
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