
ПЕРЕКЛАД ТА РЕДАГУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
Мета курсу — дослідження широкого спектру проблем, що виникають під 

час перекладу, укладенні тексту перекладу, його літературному опрацюванні та 
підготовці до друку. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами, як: основи 
перекладацького аналізу тексту. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання проблем перекладу на сучасному етапі розвитку 
перекладознавства; володіння теоретичними засадами редакторської роботи; 
здатність застосовувати основні види перекладацьких трансформацій; володіння 
основними прийомами редагування перекладних художніх текстів; навички 
зіставного аналізу текст рукопису зі змістом та формою першотвору; 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття та терміни перекладу художнього тексту;  сутність 

проблем, висвітлених у викладеній дисциплін;  
уміти: вільно орієнтуватися в прийомах та засобах перекладу художнього 

тексту; здійснювати аналіз одиниці перекладу за її рівнем у запропонованому 
мікротексті;  розрізняти види та типи перекладу;  орієнтуватися у стильових 
характеристиках матеріалів запропонованих до перекладу;  користуватися 
вимогами редагування текстів; 

володіти: навичками ідентифікувати стильові характеристики та художні 
засоби першотвору; навичками аналізувати індивідуальний стиль автора 
першотвору; навичками аргументувати власну оцінку якості виконаного 
перекладу на підставі порівняльного аналізу текстів мови оригіналу та мови 
перекладу; здатність застосовувати систему редакторсько-коректорських знаків, 
редакторські правки для поліпшення якості тексту рукопису та демонструвати 
практичні навички редагування перекладних художніх текстів. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА РІВНІ 

БЕЛЕТРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ.  Поява лінгвістичної теорії перекладу.   
Перекладацькі моделі.  Ключові проблеми і завдання при перекладі художньої 
прози.  Типи перекладацьких трансформацій.  

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРЕКЛАДУ.  
Процес створення тексту автором перекладу і редакторський моніторинг.  
Внутрішнє мовлення, особливості його функціонування та трансляції у зовнішнє 
мовлення. Лексичні труднощі перекладу художнього тексту.  Граматичні 
труднощі перекладу художнього тексту 

ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК КОМУНІКАТИВНА ОДИНИЦЯ.  
Текстуальна лінгвістика і випрацювання критеріїв перекладу.  Методологічні 
засади роботи над літературною формою твору. . Прагматика художнього тексту.  
Засоби лексико-семантичної когезії художнього прозового тексту.   

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ ЛІТЕРАТУРНОГО 
ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРЕКЛАДЕНОГО ТЕКСТУ.  Функції художнього твору 
через призму завдань перекладача.  Порівняльний аналіз тексту перекладу 
художнього тексту та його першотвору.  Процес комунікації і слово.  . 
Об’єктивна суспільна потреба у літературному редагуванні друкованих 
матеріалів. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ECTS, загальний обсяг 
150 годин, у тому числі 70 годин практичних занять і 64 години самостійної та 
16 годин індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


