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ВСТУП 

Мета вивчення дисципліни «Редагування перекладу текстів у науково-технічній 
галузі» - вдосконалення знань з проблем перекладу та способів їх подолання, 
розвинення навичок та вмінь практичного володіння усною і письмовою мовами (ІМ та 
МП), опанування теоретичною базою порівняльного аналізу  текстів оригіналу та 
перекладу та теоретичною базою редагування тексту, ознайомлення з нормативами та 
критеріями оцінки перекладу, розвиток самоконтролю при редагуванні текстів 
перекладу. Перекладач повинен вміти оцінювати і класифікувати перекладацькі 
помилки, вносити необхідні корективи. У зв’язку з цим дисципліна передбачає 
вивчення норм редагування, еквівалентності перекладу згідно з нормами усного та 
письмового рідного мовлення. 

Завдання: 

- формувати цілісне уявлення про процес редагування текстів у науково-
технічній галузі, а саме про 

• основи редакторського аналізу; 
• аспекти редагування тексту; 
• види помилок при редагуванні тексту; 
• основні засоби зв’язку абзацу та тексту; 
• види синтаксичного зв’язку у словосполученні; 
• лексико-семантичні засоби мови; 
• функціональні стилі мови; 

- формувати й закріплювати стійкі практичні навички редагування перекладу й 
застосування основних видів лексико-граматичних та стилістичних перетворень у 
процесі перекладу для досягнення його адекватної якості; 

- вдосконалити вміння у здійсненні пошуку, у доборі й опрацюванні науково-
технічної інформації задля адекватного формулювання змісту матеріалів/висловлювань 
основною іноземною (англійською) мовою та мовою перекладу; 

- розвинути навички самоконтролю 

Види заочно-дистанційної роботи  

Відповіді на запитання, реферування, робота з новим лексичним матеріалом, 
виконання письмових контрольних завдань щодо перекладу та редагування науково-
технічних текстів, доповіді за темами. 

Система забезпечення заочно-дистанційної роботи навчально-методичними 
засобами. Методичні рекомендації, навчальні підручники. 

Пояснення щодо користування методичними вказівками 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю з боку 
студента. 

 



 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожною темою; 
2) підготовка до поточного контролю – розв’язання завдань самоконтролю за 

кожною темою; 
3) підготовка до семестрового контролю. 
 

ТЕМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 

ТЕМА 1. Об’єкт, предмет, методи та завдання теорії редагування. Особливості 
редагування науково-технічних текстів. Нормативна база редагування. Модель 
редагування. Послідовність роботи з науково-технічним текстом.  

ТЕМА 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів і технічної документації. 
Нормативні аспекти перекладу. Поняття норми та держстандарту перекладу. 
Міжнародний стандарт ISO 2384. Апостиль. Перекладацький аналіз. Порівняльний 
аналіз оригіналу та перекладу. Поняття одиниці перекладу. Критерії оцінювання 
адекватності оригіналу та якості його перекладу.  

ТЕМА 3. Мовна інтерференція як проблема редагування перекладів. Типи помилок 
(змістові: логічні, фактичні, мовні). Поняття одиниці невідповідності. Лексикографічні 
матеріали в редагуванні. Типи довідкових матеріалів. Словники та інші довідкові 
матеріали. Види роботи зі словником.  

ТЕМА 4. Лексичні труднощі перекладу науково-технічних текстів. Перекладацькі 
лексичні трансформації. Лексичний рівень редагування. 

ТЕМА 5. Граматичні проблеми перекладу науково-технічних текстів. Перекладацькі 
граматичні трансформації. Граматичний аспект редагування. 

ТЕМА 6. Жанрово-стилістичні і прагматичні засади науково-технічного перекладу. 
Правка і стилістичне редагування текстів ІМ. Правка і стилістичне редагування текстів 
МП. 

ТЕМА 7. Функції редактора. Права та обов’язки редакторів. Види редакційної правки. 
Правила редагування та техніка правки. Планування робочого часу. Професійні 
стандарти. Редагування: мікро- та макро-. Процедура оцінювання результатів 
редагування науково-технічних текстів.   

ПОРІВНЯННЯ ПЕРЕКЛАДІВ З ОРИГІНАЛАМИ. РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ 

Див.: Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури.- Вінниця: Нова 
книга, 2004. - С.250-259. 

КОРЕКТУРНІ ЗНАКИ 



 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Редагування як наукова та навчальна дисципліна. Зміст понять "редагування", 
"літературне редагування", "теорія і практика редагування", "редагування тексту". 
2. Науково-технічний текст як мікроструктура, що входить до складу макроструктури. 
3. Аспекти редагування. 
4. Саморедагування в процесі накової творчості. 
5. Специфіка редагування на радіо. 
6. Особливості редагування на телебаченні.  
7. "Прямий ефір" і завдання редактора передачі. 
8. Текст як основний об'єкт редакторського аналізу. Основні риси й ознаки тексту. 
10. Особливості процесу виникнення тексту. Створення науково-технічного тексту. 
11. Зафіксованість тексту як його основна ознака.  
12. Когерентність тексту.  
13. Місце редактора в комунікативному акті.  
14. Психологічні передумови редагування. 
15. Праця редактора як співтворчість з автором.  
16. Мета втручання редактора в текст. 
17. Основна суперечність у тексті між індивідуальним і соціальним. Роль редактора в 
подоланні цієї суперечності.  
19. Досягнення інформативної, емоційної та спонукальної адекватності розуміння 
тексту. 
20. Психологічні причини авторських помилок. 
21. Труднощі, які виникають під час "перекладу" з внутрішнього мовлення. 
22. Процес редакторської інтерпретації тексту. 
23. Психологічні закономірності, що є визначальними для глибокого авторського 
аналізу тексту.  
24. Мотивація в редакторській діяльності. 
25. Використання специфічних дій-навиків у редакторському аналізі.  
26.Чотири аспекти втручання редактора в авторський текст.  
27. Редакторське втручання в текст і порушення авторської манери викладу. 
28. Особливості визначення меж редакторського втручання в текст. 
20. Специфіка редакторського читання тексту. 
30. Багатоплановість редакторського читання тексту. 
З1. Три основні "ланки" в системі редакторського читання тексту. 
32. Три види ставлення редактора до читання тексту. 
33. Три функції скеровування читання. 
34. Праця над рукописом як складний творчий процес, у якому не все підлягає 
регламентації.  
35. Два основні аспекти редагування.  
36. Зміст понять "аналіз твору", "редакторський аналіз".  
37. Мета редакторського аналізу. 
38. Редакторський аналіз і літературно-художня критика. 
39. Редакторський аналіз - критика, звернена до автора. 
40. Структура редакторського аналізу. 



41. Структурна одиниця тексту, тривалість тексту. 
42. Вимоги до редакторської оцінки тексту. 
43. Практична реалізація висновків редакторського аналізу. 
44. О сновні завдання правки. 
45. Найважливіші правила виправлення тексту. 
46. Види правки. 
47. Особливості й сфера використання правки-вичитування.  
48. Редакторська робота над текстами, які потребують правки-скоро-чення. 
49. Правка-доопрацювання - найпоширеніший вид редакцій них виправлень у 
журналістських текстах. 
50. Правка-переробка як різновид творчості. 
51. Умови додержання законів і норм логічно правильного мислення. 
52. Основні завдання редактора в оцінюванні тексту журналістського твору з логічного 
погляду. 
53. Прийоми, за допомогою яких вирішують ці завдання. 
54. Чотири основні закони правильного мислення та умови їх додержання в 
журналістському тексті. 
55. Формування в редактора навиків усунення логічних помилок. 
56. Класифікація логічних помилок. 
57. Різні трактування поняття "вид тексту". 
58. Різні класифікації видів текстів. 
59. Особливості редагування різних видів текстів. 
60. Редагування різних видів текстів на телебаченні 
61. Специфічні риси редагування різних видів текстів на радіо. 
62.Текст-розповідь і особливості його редагування. 
63.Текст-опис і специфіка його редагування. 
64. Особливості редагування тексту-роздуму в різних. 
65. Специфіка редагування тексту-визначення. 
66. Цілісний текст, текст у єдності всіх його компонентів як предмет редакторського 
аналізу.  
67. Методика умовного членування тексту.  
68. Критерії виокремлення структурних одиниць тексту.  
69. Робота редактора над композицією рукопису.  
70. Особливості редакторського аналізу структурних особливостей тексту. 
71. Методика оцінювання композиції рукопису.  
72. Правила побудови науково-технічного тексту.  
73. Основні вимоги до композиції рукопису.  
74. Прийоми роботи редактора над композицією твору.  
75. Залежність композиції твору від типу видання.  
76. Методика редакторської оцінки рубрикації.  
77. Основи методики редакторської роботи над фактичним матеріалом. 
78. Гіпотеза/факт - основа науково-технічного тексту. 
79. Перевірка фактичного матеріалу - один з найважливіших етапів редакторської 
діяльності.  



80. Причини фактичних помилок.  
81. Види фактичного матеріалу.  
82. Редакційно-технічне оформлення цитат. 
83. Редакційно-технічне оформлення числового матеріалу.  
84. Редакційно-технічне оформлення власних імен і власних назв.  
85. Вимоги до мови НТТ.  
86. Залежність мовностилістичних особливостей тексту від мовного 
оточення автора.  
87.Залежність мовностилістичних особливостей тексту від жанру твору. 
88. 3алежність мовностилістичних особливостей тексту від типу видання. 
89.Типові помилки в мові НТТ. Причини їх виникнення та способи уникнення. 
90. Специфіка редагування україномовного НТТ. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підготуйте контрольну роботу, що містить письмові відредаговані:  

1)  Текст 1. Specialized Language або Текст 2. Language Malfunctions (Див.: Карабан В.І. 
Переклад англійської наукової і технічної літератури/ В.І. Карабан - Вінниця: Нова 
книга, 2004. Див.: стор. 536-537).  

2) переклад речень (перекладіть речення, звертаючи увагу на значення слів, що 
подаються курсивом). 
1. Urquhart is furious but hides his contempt of the man under his usual urbane smile. 
2. This kind of wedding dress features empire waist design with satin decorated waistline. 
3. The cab arrived quickly and we rode the five remaining blocks to the district's nighttime 
clinic, her wincing in pain and me watching her with an increasingly pathetic look on my face, 
helpless to do anything but willing to do anything. 
4. Even though the movie is on the whole historically inaccurate there are a few historically 
accurate details. 
5. She looked at the visitors, her eyes and every movement expressing a dignified, cordial 
welcome, and with a genial smile, bowed respectfully. 
6. I'm a very sympathetic person, but that doesn't always come across in my work because I'm 
too busy being mad at everything. 
7. The second most abundant element on Earth, silicon is found in everyday materials like 
sand, clay, granite, and many minerals. 
8. Registration Officer audits, analyzes, and evaluates specific classes within a course of study 
and determines students’ eligibility for graduation from college. 
9. A new modern matron has been appointed to help improve the quality of patients’ care. 
10. Generally, nationality is established at birth by a child’s place of birth and/or bloodline. 
Nationality may also be acquired later in life through naturalization. 
 
3) переклад уривка: “Dear Viola” (by William Bridges) 

Why be an editor? For one thing, you can’t avoid it. Any time you make changes or 
corrections to what you’ve written, you’re editing. Editing isn’t so much a matter of rules as it 
is of judgment. Some editors know the music; some know only the notes. Editors should 



understand the difference between prescriptive “rules” invented by grammarians and practices 
that are actually rooted in the language.  

The best-kept secret about editing: this stuff is fun! Editors need, close at hand, all the 
help they can get: reference books, almanacs, dictionaries, maps, style and usage manuals, and 
helpful websites… The catch is that you have to put your finger tips to the keyboard or between 
the pages of the reference books for it to do you any good. 

An editor’s reading requires an unusual type of concentration. It’s not enough to read 
for general comprehension, as most of us do. The editor must read for that, certainly, but also 
with attention to clarity, organization, tone, and what’s not there: the “holes in the story” that 
readers will wonder about. An editor reading on a screen can’t see the whole text at once and 
must remember what’s out of sight. 

The need for careful, thoughtful, and brave editors has never been greater. Because the 
pace is faster than ever, good ones have to be really good and really fast. And it helps to know 
how to play the piano. 

 
4) реферат (обсяг 15 стор.) за однією з тем щодо історії розвитку редагування (процесу 
становлення) як виду практичної діяльності та науки. 
 
 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
з дисципліни 

«Редагування перекладу текстів у науково-технічній галузі» 
 

ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ РЕДАГУВАННЯ. 
НОРМАТИВНА БАЗА РЕДАГУВАННЯ. МОДЕЛЬ РЕДАГУВАННЯ 
1. Чим займається і з чого складається теорія редагування? 
2. Схарактеризуйте головні аспекти галузевого літературного редагування. 
3. Назвіть і коротко охарактеризуйте етапи роботи з науково-технічним текстом. 
4. Сформулюйте головні аксіоми теорії редагування. 
5. Опишіть методи й методики теорії редагування. 
6. Сформулюйте мету та завдання теорії редагування. 
7. Поясніть принцип дії моделі редагування. 
8. В чому полягає основний парадокс теорії редагування? 
9. Що таке норма редагування? 
10. Коротко охарактеризуйте різні види редакційних норм. 
11. Що таке помилка? 
12. Які ви знаєте класифікації помилок? 

НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ 

1. Чим займається дескриптивне та прескриптивне перекладознавство? 
2. Дайте визначення перекладацької норми. 
3. Охарактеризуйте відомі вам види перекладацьких норм 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ РЕДАГУВАННЯ 

1. Назвіть головні періоди розвитку редагування. 
2. Охарактеризуйте період існування редагування як виду практичної діяльності. 



3. Охарактеризуйте період нагромадження фактів редакційної практики та теорії. 
4. Охарактеризуйте період функціонування редагування як науки. 
5. Опишіть процес становлення редагування в Україні. 

ОДИНИЦЯ ПЕРЕКЛАДУ. ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПЕРЕКЛАДУ. 
МОВНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА 
РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ 

1. Що таке одиниця перекладу? 
2. Яке відношення має проблема одиниці перекладу до редагування перекладів? 
3. Охарактеризуйте критерії оцінювання якості перекладу. 
4. Сформулюйте визначення та причини виникнення інтерференції 
5. В чому різниця між трансференцією, інтерференцією та запозиченням? 
6. Охарактеризуйте фонетичну та фонологічну інтерференцію. 
7. Охарактеризуйте лексичну інтерференцію. 
8. Охарактеризуйте морфологічну та синтаксичну інтерференцію. 

ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ 

1. Охарактеризуйте особливості редагування перекладеного тексту. 
2. Охарактеризуйте різні види правки перекладеного тексту. 
3. Опишіть схему роботи перекладацького бюро, окремо висвітливши редакційний 
етап. 

ЛЕКСИЧНИЙ РІВЕНЬ РЕДАГУВАННЯ 

1. Які труднощі при редагування становлять слова іншомовного походження? 
2. Які труднощі при редагування становлять терміни? 
3. Які труднощі при редагування становлять віддієслівні іменники? 
4. Які труднощі при редагування становлять прикметники? 
5. Які труднощі при редагування становлять дієприкметники? 
6. Які труднощі при редагування становлять синоніми? 
7. Які труднощі при редагування становлять багатозначні слова? 
8. Що таке суржик і як редактор має з ним боротися? 

ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ РЕДАГУВАННЯ 

1. Дослівність перекладу як проблема редагування. 
2. Керування як граматична проблема редагування. 
3. Дієприкметники та дієприкметникові звороти як проблема редагування. 
4. Суб’єкт та об’єкт дії як проблема редагування. 
5. Логічний наголос як проблема редагування. 
6. Подібні форми слів як проблема редагування. 
7. Багатослівність як проблема редагування. 
8. Ясність викладу як проблема редагування. 
9. Порушення синтаксичних норм як проблема редагування. 
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Інформаційні ресурси 

• ресурси Інтернет: 
http://www. essayedge.com/promo/samplework.shtml (приклади відредагованих професіоналами 
аплікаційних есе);  
http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq.html (правила бібліографічного оформлення 
цитованої літератури, інформація про інші корисні для авторів письмових творів сайти); 
http://www.gsas.harvard.edu/academic/fellowships/essays.html (поради щодо написання дослідницьких 
проектів); 
http://www.staffs.ac.uk/services/library_and_info/reference.html (різноманітні віртуальні довідники — 
словники, енциклопедії, списки скорочень, популярні цитати та ін.); 
http://www.wisc.edu/writing/Handbook/AcademicWriting.htmI (довідник з наукового письма в різних 
галузях); 
http://owl.english.purdue.edu (віртуальний ресурсний центр з навчання письма) 
Sad Journalism (забавная журналистика). [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://community.livejournal.com/sad_journalism/ 
Sadtranslations (грустные переводы). [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://community.livejournal.com/sadtranslations/ 
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ДОДАТОК В 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ 

Набір тексту та його роздрукування здійснюються за допомогою комп'ютера 
(найкраще в редакторі Word) з одного боку аркуша білого паперу формату А4 через 
півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці (приблизно по 60 знаків 
у рядку) з використанням стандартного шрифту Times New Roman розміром 14. Для 
виділення окремих місць допускаються також курсив, напівжирний курсив і 
напівжирний шрифт. Текст необхідно друкувати на текстовому полі сторінки розміром 
170 х 257 мм, залишаючи відповідно поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, 
верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Заголовки структурних частин реферату: «ЗМІСТ», 
«ВСТУП», «РОЗДІЛ 1», «РОЗДІЛ 2», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту. 

   Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 
абзацного відступу напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо 
заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки 
пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в 
розрядці в підбір до тексту звичайним шрифтом. У кінці заголовка, надрукованого в 
підбір до тексту, ставиться крапка. Кожну структурну частину реферату необхідно 
починати з нової сторінки. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і т. д. подають арабськими 
цифрами без знаку №. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до 
загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не 
проставляють. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті 
сторінки без крапки в кінці. 
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