
ПЕРЕКЛАД ТА РЕДАГУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТЕКСТУ 

Мета курсу — опанування студентами необхідних теоретичних основ, 

методики і практичних навичок щодо редагування видань відповідної тематики; 

навчити студентів адекватно передавати зміст і стилістичні особливості 

перекладних суспільно-політичних текстів. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Переклад та редагування суспільно-

політичного тексту» має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами як: 

«Наукове спілкування іноземною мовою», «Теорія перекладу», «Теорія 

міжкультурної комунікації та переклад», «Жанрові теорії перекладу». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність вивчити теоретичний комплекс, необхідний для 

редагування суспільно-політичної літератури; здатність опанувати логічною 

структурою, композицією та стилістичними особливостями відповідних текстів; 

здатність виробляти практичні навички редагування суспільно-політичної 

літератури; здатність досліджувати місця й ролі суспільно-політичної літератури 

в Україні та світі; здатність володіти знаннями щодо контролю якості текстів 

суспільно-політичної літератури. 

         Програмні результати навчання: 

знати: особливості редагування суспільно-політичної літератури; потреби 

у фаховому коментуванні суспільно-політичної інформації; сучасний стан і 

перспективи галузі суспільно-політичної літератури в Україні та світі; специфіку 

позиціонування суспільно-політичної інформації в періодичних і неперіодичних 

виданнях та мережі Інтернет; основні правила та норми редагування суспільно-

політичної літератури; принципи роботи редактора з авторським оригіналом 

упродовж редакційно-видавничого процесу; функціонально-стилістичні 

особливості загальнополітичних і публіцистичних текстів; необхідний обсяг 

лексико-фразеологічних одиниць, політичних термінів і реалій суспільно-

політичного дискурсу. 

уміти: редагувати тексти суспільно-політичної літератури, враховуючи 

необхідні правила та норми; працювати з авторськими оригіналами відповідних 

текстів на всіх редакційних етапах; добирати й фахово оцінювати ілюстративний 

матеріал, необхідний для супроводу текстів суспільно-політичної літератури; 

застосовувати редагування суспільно-політичної літератури, враховуючи 

особливості сприйняття інформації цільовою аудиторією; одержувати дані й 

аналізувати вплив, який здійснює відповідна література в межах цільової 

аудиторії; використовувати на практиці перекладацькі прийоми; вибирати 

перекладацьку стратегію згідно виду перекладу. 

          Зміст навчальної дисципліни: 
Сутність і зміст редагування суспільно-політичної літератури. Етапи 

редагування: організація процесу редагування, послідовність роботи редактора 

над оригіналом. Види помилок та техніка правки текстів суспільно-політичної 

літератури. Логічні основи редагування текстів суспільно-політичної літератури. 

Суспільно-політичний переклад в контексті загально-лінгвістичної 

теорії перекладу. Місце суспільно-політичного перекладу в класифікації видів 

перекладу. Жанрово-стилістичні особливості суспільно-політичних текстів і 

загальні проблеми їхнього перекладу. Переклад власних назв і посад в суспільно-

політичних текстах. Стилістичні особливості суспільно-політичних текстів. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ECTS, загальний 

обсяг 105 годин, у тому числі 34 практичних занять і 57 годин самостійної та 14 

години індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


