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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентiв iз становленням
та сучасним станом перекладацької критики та едитологiї, основними
принципами та етапами редагування перекладiв, розвинути практичнi
навички редагування перекладiв.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Навчальна дисциплiна “Критика та редагування перекладу”
передбачає володiння шведською мовою на рiвнi не нижче B2 згiдно з
Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти, вiльне володiння
українською мовою, а також знання норм її правопису, а також володiння
теоретичними знаннями з перекладознавства та практичними навичками
письмового перекладу зi шведської мови на українську.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Критика та
редагування перекладу” у 4-у семестрi магiстратури охоплює лекцiйнi
та практичнi заняття. На лекцiйних заняттях студенти знайомляться
з iсторичним розвитком та сучасним станом перекладацької критики,
основними положеннями едитологiї загалом та редагуванням перекладiв
зокрема. На практичних заняттях вiдбувається тренування практичних
навичок редагування перекладiв зi шведської мови на українську. Для
редагування студентам пропонуються як художнi переклади, так i
переклади фахових текстiв, виконанi перекладачами-фахiвцями, а також
студентами освiтнiх програм зi шведської фiлологiї.
4. Завдання. Навчальна дисциплiна “Критика та редагування
перекладу” передбачає виконання таких завдань:
â ознайомити студентiв iз основними етапами розвитку перекладацької критики та едитологiї;
â ознайомити студентiв iз основними принципами та етапами
редагування перекладiв;
â навчити критично оцiнювати якiсть перекладiв, обґрунтовуючи
власну думку;
â навчити редагувати переклади художнiх та фахових текстiв зi
шведської мови на українську.
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5. Результати навчання за дисциплiною
Код

Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiдповiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i технологiї) викладання i навчання

1.1.

Основнi етапи розвитку перекладацької
критики та едитологiї
Принципи та етапи
редагування перекладу
Критично оцiнювати
якiсть перекладiв
Висловлювати та обґрунтовувати власну
критику щодо якостi
перекладiв
Редагувати переклади художнiх та фахових текстiв, перекладених зi шведської
мови на українську

1.2.

2.1.
3.1.

4.1.

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Лекцiї

Форми i методи оцiнювання та пороговий критерiй оцiнювання (за необхiдностi)
Тест

Лекцiї

Тест

20%

20%

за-

Модульна контрольна робота
Доповiдь

Самостiйна робота

Модульна контрольна робота

20%

Практичнi
няття
Практичнi
няття

за-

20%

20%

6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 5 Оцiнювати й критично
аналiзувати соцiально, особистiсно
та професiйно значущi проблеми i
пропонувати шляхи їх вирiшення,
аргументуючи власну точку зору
ПРН 15 Доступно й аргументовано пояснювати сутнiсть конкретних
фiлологiчних питань i власну точку
зору на них як фахiвцям, так i
широкому загалу
ПРН 26.2 Вмiти перекладати та редагувати вузькоспецiалiзованi фаховi
тексти

1.1
+

Результати навчання дисциплiни
1.2
2.1
3.1
4.1
+

+

+

+

7. Схема формування оцiнки
7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Семестрову кiлькiсть балiв формують бали, отриманi студентом у
процесi засвоєння матерiалу з усiх тем змiстового модуля за допомогою
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таких форм контролю: тест, доповiдь, модульна контрольна робота.
Оцiнювання за формами контролю:
Min. — 60 балiв
Тест РН 1.1 — 1.2
24
Доповiдь РН 3.1
12
Модульна контрольна 24
робота РН 2.1, 4.1

Max. — 100 балiв
40
20
40

Пiдсумкове оцiнювання у формi залiку. Студенти, якi протягом
семестру набрали сумарно меншу кiлькiсть балiв нiж критичнорозрахунковий мiнiмум — 60 балiв обов’язково складають залiк.
7.2. Органiзацiя оцiнювання:
Тест виконується наприкiнцi лекцiйної частини курсу. Доповiдi
виконуються на практичних заняттях. Модульна контроьна робота
проводиться наприкiнцi вивчення дисциплiни.
7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок
За 100-бальною шкалою
60–100
0–59

За
нацiональною
шкалою
зараховано
не зараховано
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМIНАРСЬКИХ)
ЗАНЯТЬ
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 1 Мiсце перекладацької критики та едитологiї серед галузей
перекладознавства
Лекцiя 2 Виникнення та розвиток перекладацької критики та едитологiї
Лекцiя 3 Види перекладацького
редагування
Лекцiя 4 Методи перекладацького
редагування
Лекцiя 5 Етапи редагування перекладiв
Лекцiя 6 Виявлення та редагування
змiстових розбiжностей з оригiналом
Лекцiя 7 Виявлення та редагування
орфографiчних i пунктуацiйних помилок
Лекцiя 8 Виявлення та редагування
граматичних помилок
Лекцiя 9 Виявлення та редагування
лексичних помилок
Лекцiя 10 Редагування стилю перекладу
Лекцiя 11 Редагування на вiдповiднiсть текстуальним нормам та
нормам оформлення
Тест
Практичне заняття 1–7 Редагування художнiх текстiв, перекладених зi
шведської мови на українську
Практичне заняття 8–14 Редагування фахових текстiв, перекладених зi
шведської мови на українську
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Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2
14

41

14

41
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ТЕМИ
Лекцiї

Модульна контрольна робота
Всього
З них:
лекцiї — 24 год.
практичнi заняття — 30 год.
самостiйна робота — 126 год.
Всього — 180 год.

24

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
2
30
126
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