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Пояснювальна записка 
  

Дисципліна “Літературне редагування” в системі підготовки фахівця 
  
Літературне редагування (від лат. redactus – приведення в порядок) є однією з головних 

дисциплін навчального плану, що забезпечує необхідну підготовку фахівців за спеціальністю 
“Журналістика”. 

Інтенсивний розвиток сучасної видавничої справи зумовлює потребу у знаннях методики 
аналізу і вдосконалення текстових матеріалів у зв’язку з підготовкою їх до друку. Курс 
“Літературне редагування” покликаний забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами 
методами і прийомами редакторської роботи з текстами різних видів і жанрів, їх тематичною і 
композиційною структурою, фактологічним матеріалом, мовою і стилем відповідно до чинних 
норм тих наук, з якими взаємодіє редагування (лінгвістика, психолінгвістика, логіка тощо). 

  
Предмет курсу “Літературне редагування” 

  
Літературне редагування – це професійна діяльність, спрямована на аналіз і вдосконалення 

мовного твору у зв’язку з підготовкою його до друку. Основою цієї діяльності є критичний 
аналіз твору з метою правильної оцінки та допомога автору в удосконаленні форми і змісту 
матеріалу. Таким чином, літературне редагування – це своєрідний вид інтелектуального 
випробування рукопису, в основі якого лежить редакторський аналіз, що допомагає оцінювати 
рукопис, визначати причини недоліків, підказувати автору шляхи і засоби їх усунення, разом з 
автором удосконалювати рукопис.   

Досить часто літературне редагування ототожнюють з мовною правкою твору і коректурою, 
хоча обидва процеси є лише складовими частинами редакторської праці. Літературне 
редагування – це всебічний багатоаспектний аналіз твору, проникнення у творчу лабораторію 
автора з метою зрозуміти, що хотів сказати автор, яким був його задум, з якою метою він 
написав текст. 

Предметом “Літературного редагування” як наукової дисципліни є редакторська праця з 
підготовки до друку текстового матеріалу, яка містить такі складові: 

1) аналіз тематичної організації твору (визначення головної і побічних тем, робота над 
тематичними відхиленнями); 

2) аналіз композиційної структури твору, перевірка її логічності; 
3) роботу з фактологічним матеріалом, перевірку його точності і достовірності;  
4) виявлення і виправлення порушень логічних зв’язків у тексті; 
5) мовну правку; 
6) редакційно-технічну обробку (робота із зверстаним текстом (виправлення порушень 

технічних правил набору і верстання). 
Літературне редагування необхідно вивчати в системі інших видів редакторської діяльності 

– технічного і художнього редагування, оскільки історично всі ці три види були нероздільними. 
У цій системі літературне редагування виділяється насамперед як робота над композицією 
матеріалу, компонентами змісту і тими первинними формами вираження змісту, поза якими він 
не існує. Хоча літературний редактор не займається макетуванням видань, він аналізує текст, 
виходячи з передбачуваного розташування його на полосі, а іноді й надає рекомендації щодо 
доцільності його розташування й оформлення. А відтак знання основ технічного і художнього 
редагування, правил верстання стає необхідною умовою ефективної роботи літературного 
редактора в сучасній видавничій справі.  

Для опанування технологією редакторської праці майбутньому спеціалісту необхідно мати 
знання з суміжних до редагування дисциплін – лінгвістики, логіки, психології тощо. 
“Літературне редагування” як навчальна дисципліна узагальнює знання майбутнього фахівця з 
даних дисциплін, формує його мовну культуру і сприяє виробленню практичних навичок 
роботи з конкретним текстом. 



  
Навчальна дисципліна “Літературне редагування” викладається в шостому семестрі і 

завершується іспитом. 
  
Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів із загальнотеоретичними питаннями 

літературного редагування; забезпечити оволодіння методикою роботи з композиційною, 
тематичною і фактологічною структурами тексту, його лексико-стилістичним оформленням; 
формувати вміння редагувати тексти різних видів (опис, роздум, розповідь), жанрів (замітка, 
нарис, стаття тощо) і працювати із зверстаним текстом. 

  
Головні завдання дисципліни: 

1) познайомити студентів з особливостями редакторського аналізу тексту як методу їх 
об’єктивної характеристики й оцінки, а також визначення шляхів удосконалення 
рукопису в процесі його підготовки до друку; 

2) ознайомити з нормативною базою редагування; 
3) забезпечити оволодіння студентами методикою редагування, прийомами і засобами 

реалізації рекомендацій, сформульованих упродовж редакторського аналізу: різними 
видами правки (вичитування, доопрацювання, переробки, скорочення), технікою аналізу 
тематичної, композиційної і логічної організації тексту, роботою з фактологічним 
матеріалом, коректурними знаками для виправлення текстової та ілюстраційної частин 
тексту; 

4) розкрити особливості редагування текстів різних видів і жанрів; 
5) забезпечити оволодіння студентами методикою редакційно-технічної обробки рукопису 

і коректурних відбитків, навчити працювати із зверстаним текстом, ознайомити із 
загальними і спеціальними нормами верстання. 

  
Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен 
Знати: 

1) визначення понять “літературне редагування”, “технічне редагування”, “художнє 
редагування”, їх відмінності; 

2) основні норми і методи редагування; 
3) сутність логічного аналізу тексту, способи виявлення і перевірки логічних зв’язків у 

ньому; 
4) особливості різних видів композиційної структури і композиційних шаблонів; 
5) особливості елементарних стилів мовлення і видів тексту, їх зв’язок із жанрами 

журналістських творів; 
6) визначення поняття “верстання”, особливості загальних і спеціальних норм верстання; 
7) основні методичні вимоги до аналізу мови і стилю твору; 
8) загальну класифікацію помилок; 
9) особливості різних видів правки і коректури; 
10) правила застосування коректурних знаків. 

  
Уміти 

1) застосовувати на практиці набуті теоретичні знання; 
2) здійснювати тематичний аналіз тексту; 
3) перевіряти логічну будову тексту; 
4) перевіряти точність і достовірність фактологічного матеріалу; 
5) аналізувати композиційну структуру тексту; 
6) здійснювати правку тексту, застосовуючи коректурні знаки; 
7) користуватися прийомами видалення типових нормативно-стилістичних помилок; 
8) працювати із зверстаним текстом, контролювати його основні елементи (переноси, 

“висячі” рядки, виділення тощо). 



  
Програма курсу  

“Літературне редагування” 
  

Тема перша 
Літературне редагування як наукова дисципліна 

  
Предмет, структура, завдання курсу “Літературне редагування”. Характеристика 

інформаційних джерел дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи. 
Об’єкт і предмет літературного редагування. Завдання літературного редагування в ЗМІ. 

Розмаїття визначень. Літературне редагування як професійна діяльність, спрямована на аналіз і 
вдосконалення мовного твору у зв’язку з підготовкою його до друку.  

Літературне редагування в системі інших видів редакторської діяльності. Технічне 
редагування як робота над вторинними архітектонічними елементами матеріалу. Художнє 
редагування як робота над художнім оформленням матеріалу. Характерні особливості 
літературного редагування у порівнянні з технічним і художнім редагуванням.  

Літературний редактор як фахівець у сфері підготовки тексту до друку. Найважливіші 
аспекти роботи редактора над текстом: редакторський аналіз і практична реалізація його 
висновків. Редакторський аналіз як всебічна характеристика рукопису з метою вдосконалення 
змісту і форми твору. Види редакторського аналізу: за одиницями тексту; за цілями 
аналітичних дій; за якостями тексту. 

Сучасні тенденції до трансформації функцій літературного редактора. Знання основ 
художнього і технічного редагування як умова ефективної роботи літературного редактора. 

Література: 3 (С. 6–7, 21), 5 (С. 392, 422), 6 (С. 25–112), 15 (С. 7–12, 58–74), 54. 
  

Тема друга 
Норми редагування  

  
Норма як сукупність загальновизнаних правил. Норми редагування як множинність простих 

і складних норм, установлених науками, з якими взаємодіє редагування (логіка, лінгвістика, 
психолінгвістика тощо). Загальні норми (постулати) редагування повідомлень: нова для 
реципієнта інформація, визначена модальність, адаптація до місця, часу і ситуації сприйняття, 
адаптація до тезаурусу реципієнта.  

Розмаїття класифікацій норм: за формою (граничні значення; константи (літерні, цифрові); 
списки; шаблони; структури (моделі); положення); за змістом (лінгвістичні, психолінгвістичні, 
логічні, наукові, композиційні, видавничі, юридичні, політичні, поліграфічні, етичні, естетичні). 
Зафіксовані і незафіксовані (“видавничий фольклор”) норми. Об’єктивні і суб’єктивні норми. 
Види зафіксованих об’єктивних норм: настроювані, ненастроювані. Загальні і галузеві норми. 
Встановлені і невстановлені норми. 

Література: 3 (С. 45), 13 (С. 81–92).  
  

Тема третя 
Видавничі норми редагування 

  
Видавничі норми як контроль форми подання різноманітних компонентів повідомлення. 

Види видавничих норм: для основного простого тексту, для основного складного тексту, для 
ілюстрацій, для апарату видання. 

Характеристика норм для основного простого тексту. Норми редагування чисел і знаків: 
кількісні числівники, порядкові числівники, числівники у складних іменниках і прикметниках, 
знаки в тексті. Норми редагування дат і часу дня: правила датування фактів, форма написання 
дат і періодів, позначення часу дня.  



Норми редагування переліків: рекомендоване вживання різних видів переліків і позначень 
їхніх елементів; принцип уніфікованого позначення елементів переліку; форма тексту, що 
передує переліку; розділові знаки у фразі з переліком; рекомендоване вживання великої літери.  

Норми редагування скорочень: види скорочень, основні вимоги до скорочень слів і 
словосполучень; правила графічних скорочень слів, вживання загальноприйнятих графічних 
скорочень, спеціальні й індивідуальні графічні скорочення; правила написання ініціальних 
абревіатур, вживання ініціальних абревіатур; складноскорочені слова; скорочення змішаної 
форми.  

Норми редагування посилань: загальні вимоги до редакційного оформлення посилань на 
елементи видання, особливості посилань на окремі елементи видання.   

Норми редагування цитат: загальні правила цитування; вживання лапок; абзаци при 
цитуванні; велика і мала літери на початку цитати; трикрапка; примітки при цитатах; розділові 
знаки у фразі з цитатою. Цитати “без лапок” як тенденція сучасного стилю журналістських 
творів, особливості роботи з ними редактора.  

Норми редагування чужомовних текстів у повідомленні. 
Характеристика норм для основного складного тексту. Норми редагування таблиць: 

структура таблиці, види таблиць, вимоги до подання головки, боковика і прографки таблиці. 
Загальні норми редагування формул. 

Характеристика норм редагування ілюстрацій. Особливості ілюстрацій як об’єкта 
редагування: види, жанри і типи ілюстрацій. Типи видань за співвідношенням кількості 
ілюстраційного і текстового матеріалу. Вимоги до подання підписів до ілюстрацій: загальні 
відомості про підписи до ілюстрацій; підписи до художньо-образних, документальних, науково-
технічних ілюстрацій, до репродукцій творів; пунктуаційне і графічне оформлення підпису. 
Вимоги до подання нумерації ілюстрацій: види нумерацій, форма номерів ілюстрацій, 
ненумеровані ілюстрації, нумерація оригіналів ілюстрацій і службові позначки на них. 

Література: 3 (С. 386–390), 7 (С. 3–267), 12 (С. 7–91, 108–126, 130–152, 361–363),13 (С. 76–
77, 263–297), 48 (С. 94–95). 

  
Тема четверта 

Методи літературного редагування 
  
Метод редагування як послідовність процедур, що дає змогу відшукувати в окремих 

компонентах повідомлення відхилення від норм та виправляти їх. Різновиди методів: методи 
контролю, методи виправлення. 

Класифікація методів контролю: параметричні, спискові, шаблонні, структурні, аналітичні, 
когнітивні, положеннєві, компаративні, спеціальні. Сутність параметричних методів. 
Особливості використання спискових методів. Специфіка шаблонних методів, види шаблону. 
Характеристика структурних методів, вимоги до редактора, який їх використовує. Сутність 
аналітичних методів, використання логічних і математичних обчислень, основні математичні 
методи контролю повідомлень: арифметичних підрахунків, функціональних залежностей, 
ранжування даних. Когнітивні методи як контроль значення повідомлень; класифікація 
когнітивних методів: за уявою, за тезаурусом, екстрагування. Специфіка положеннєвих методів 
редагування. Компаративні методи як контроль тотожності компонентів повідомлення. 
Особливості використання спеціальних методів.  

Послідовність операцій контролю як умова ефективної роботи редактора. Вимоги до 
послідовності операцій контролю: мінімізація ступеня редагованості повідомлення, усунення 
можливості повторного виправлення фрагментів тексту. Особливості опрацювання компоненту 
повідомлення. 

Класифікація методів виправлення. Розмаїття класифікацій. Радянська типологія методів 
виправлення, її недоліки. Типологія виправлень з позицій варіантності: однозначні, 
неоднозначні, багатозначні. Сучасна класифікація методів виправлення повідомлень: 
формалізовані (переставлення, видалення, заміна, вставлення, спеціальні виправлення), 



неформалізовані (творчі) (скорочення, опрацювання, перероблення). Сутність методу 
переставлення. Особливості методу видалення помилок у повідомленні. Специфіка методу 
заміни, його негативні наслідки. Характеристика вставлення: негативні і позитивні аспекти 
методу. Особливості використання і різновиди спеціальних методів. Сутність і техніка 
скорочення повідомлень. Умови використання методу опрацювання. Характеристика методу 
перероблення, його негативні наслідки. 

Послідовність операцій виправлення. Переваги, недоліки і ступінь бажаності застосування 
методів виправлення.  

Література: 6 (С. 184–207), 12 (С. 338–343), 13 (С. 103–120). 
  

Тема п’ята 
Коректура 

  
Коректура як процес приведення копії повідомлення до відповідності з його оригіналом. 

Сплутування процесів коректури і редагування у видавничому процесі, їх відмінність. Завдання 
коректора: звіряння тексту набору з текстом оригіналу; виправлення орфографічних і 
пунктуаційних помилок, пропущених при зчитуванні і вичитуванні; видалення порушень 
технічних правил набору і верстки. Залежність процесу коректури від технології видавничого 
процесу (класичного і комп’ютерного). 

Різновиди коректури: за контролем інформації: повна (контроль ідентичності основної і 
службової інформації) і часткова (контроль ідентичності лише основної інформації), за 
суб’єктом виконання: видавнича (авторська, редакторська, коректорська), типографська. 
Звіряння як різновид коректури, що передбачає перевірку коректорських виправлень у 
звірочних аркушах. Види звіряння: порядкове, наскрізне, внутрішнє. Методи коректури: з 
підчитувачем, без підчитувача. Ефективність коректури: паралельна коректура, специфікація 
коректури.  

Коректурні знаки як спеціально утворена для видавничої справи і прийнята на державному 
рівні множина знаків, що використовується для фіксації місця розташування помилок і 
завдання методу їх виправлення. Види коректурних знаків: знаки для текстової частини 
оригіналу, знаки для ілюстраційної частини оригіналу. Різновиди знаків для текстової частини: 
заміни, вставлення, видалення, переставлення, виправлення пробільних елементів, виправлення 
шрифтових виділень, виправлення технічного набору тексту, відміни зробленого виправлення. 
Різновиди знаків для ілюстраційної частини оригіналу: зміни насиченості кольору на заданий 
відсоток; зміни негативу на позитив і навпаки, зміни контрастності, вирівнювання нечітких 
контурів, видалення окремих деталей ілюстрації, повернення ілюстрації або її деталей на 
вказаний кут, перетворення прямого зображення на дзеркальне і навпаки, зміни розмірів 
ілюстрації чи її деталей, внесення змін по всій ілюстрації 

Загальні правила застосування коректурних знаків: поле, на яке виносять коректурні знаки; 
виправлення при пропуску тексту, що перевищує три рядки набору; оформлення вставлень, що 
перевищують рядок набору; порядок розташування на полі коректурних знаків (при виносі 
тільки на праве поле, при виносі на обидва поля); направлення прапорця коректурного знаку; 
повторення однакових знаків для виправлення різних помилок; використання “віжків”; 
перекреслення тексту, що потребує видалення. 

Література: 4 (С. 142–144), 5 (С. 64–65, 177–183, 299, 347, 372), 11 (С. 108–109), 12 (С. 326–
338), 13 (С. 120–121, 264–267, 400–405), 16 (С. 160–167), 24 (С. 108–115), 39, 54 (С. 226–230). 

  
Тема шоста 

Методика і технологія правки 
  
Правка як практична реалізація висновків редакторського аналізу, що передбачає внесення 

змін до тексту. Основні завдання правки: усунення огріхів, виявлених під час редакторського 
аналізу і не виправлених під час авторського доопрацювання; досягнення виразності і ясності 



формулювань; перевірка фактичного матеріалу; усунення хиб структури, мови і стилю; ідейне 
збагачення твору. Основні правила виправлення тексту: доречність, одноступеневість, 
зрозумілість, компактність.  

Різновиди правки: за ступенем і характером змін у тексті (правка-скорочення, правка-
обробка (правка-доопрацювання), правка-переробка, правка-вичитування), за суб’єктом 
виконання (авторська, редакторська, коректорська). Правка-скорочення як спосіб досягнення 
стислості викладу без втрат для змісту. Чинники, що викликають правку-скорочення: нестача 
місця на шпальті, недоліки літературної форми твору, перевищення договірного обсягу 
матеріалу, невідповідність матеріалу його жанру, причини кон’юнктурного характеру. 
Типологія скорочень: змістових блоків, внутрішньотекстові. Способи правки-скорочення: 
посилання, умовні скорочення, абревіатури, скорочення абзаців, використання шрифтів 
дрібнішого кеглю.  

Правка-обробка (правка-доопрацювання) як найбільш поширений різновид редакторської 
роботи. Розмаїття операцій правки-обробки: скорочення, дописування, усунення логічних 
помилок і композиційних недоліків, удосконалення мовно-стилістичних засобів, зміна 
заголовків тощо. 

Правка-переробка як різновид творчості, що передбачає кардинальну зміну первісного 
авторського варіанту тексту. Причини правки-переробки: погане стилістичне оформлення 
матеріалу, жанр не відповідає темі, надмірна кількість логічних помилок, тема не розкрита. 
Техніка правки-переробки, обережність в її застосуванні.  

Правка-вичитування як читання тексту “наскрізь”. Різновиди правки-вичитування: 
редакторська, коректорська. Загальна методика вичитування. Аспекти попередньої роботи над 
рукописом: з’ясування незрозумілих літер, цифр і знаків, повторюваних знаків, що потребують 
одноманітного оформлення, особливостей орфографії та пунктуації, авторського стилю і 
манери викладу. Методичні прийоми вичитування: одночасність сприйняття змісту тексту і 
типових повторюваних операцій; вертикальний контроль (контроль за відхиленнями в 
оформленні однотипних елементів); двоступеневе вичитування. Специфікація вичитування. 

Компенсаційна коректурна правка як спосіб збереження необхідного обсягу тексту. Види 
компенсаційної правки: правка при вставленні додаткового тексту, правка при видаленні тексту 
або незаповнених місць полоси. Основні прийоми компенсації при вставленні додаткового 
тексту: видалення тексту, без якого можна обійтися; зменшення до мінімуму міжслівних 
пробілів; зменшення міжлітерних просвітів під час фотонабору; вгонка коротких кінцевих 
рядків (її різновиди); об’єднання двох або декількох абзаців (за умови, що кількість знаків у 
кінцевих рядках менша, ніж місткість рядка даного формату); видалення міжрядкових пробілів 
шляхом заміни кількох заголовків врозріз тексту заголовками у підбір з текстом. 

Основні прийоми компенсації при видаленні тексту або незаповнених місць полоси: 
вставлення нового тексту замість видаленого (коли видалення призводить до необхідності 
набирати багато рядків); збільшення міжслівних пробілів до гранично припустимого розміру у 
виправленому і сусідньому (сусідніх) рядків; вигонка повних кінцевих рядків, коли через 
видалення або технічні умови кількість рядків на полосі менша за норму; розподіл абзацу на 
декілька; виведення частини тексту у виноску; введення додаткового ступеня рубрикації.     

Література: 3 (С. 59–61), 4 (С. 5–21), 5 (С. 17, 34, 59, 87, 169, 179, 299, 372), 11 (С. 102–107), 
12 (С. 338–343), 14 (С. 44–71), 16 (С. 156–160, 240–256), 24 (С. 42–46)    

  
Тема сьома 

Робота редактора з фактологічним матеріалом 
  
Факт у структурі журналістського тексту. Факт як відображення у свідомості дійсності 

різного рівня узагальнення і предметного змісту. Якісні характеристики фактів: правдивість, 
типовість, соціально-політична значимість, ідейність, точність, доречність. Поняття обсягу 
фактажу. Класифікація фактів: за функцією (вхідні, деталізуючі, вихідні, посилкові); за 



джерелом використання (авторські, факти-цитати). Види деталізуючих фактів: аргументативні 
та ілюстративні. 

Фактологічний матеріал як сукупність опорних елементів тексту – поняття і предметних 
відносин. Різниця між фактом і фактологічним матеріалом. Завдання редактора при роботі з 
фактологічним матеріалом: з’ясування якості фактологічного матеріалу, встановлення 
правильності і точності відомостей.  

Логіка тематичного відбору фактів, її залежність від редакційного (виробничого) і 
комунікативного завдань. Порушення логіки відбору фактів: надмірність інформації, 
змішування соціально важливих фактів з випадковими, замовчування фактів. 

Способи перевірки точності і достовірності фактологічного матеріалу. Перевірка джерел 
фактів і фактів за джерелами: звіряння з авторитетним джерелом, офіційне підтвердження. 
Внутрішньотекстова перевірка: конкретизація; співвіднесення фактів (фактів у тексті і фактів, 
добре відомих редактору; фактів у тексті, пов’язаних за змістом; повторюваних фактів; фактів, 
пов’язаних з посиланнями); підрахунки; перебудова низки фактів за іншим принципом; 
зіставлення даних із закономірністю їх зміни; осмислення термінів; прийоми, що застерігають 
від недоліків прискореного читання; комбінація прийомів перевірки. Причини фактичної 
неточності і недостовірності тексту, робота редактора з фактичними помилками повідомлення. 

Література: 3 (130–133), 4 (С. 76–90), 6 (167, 184–212), 11 (С. 47–85), 15 (С. 176–185).    
  

Тема восьма 
Особливості роботи редактора з темою матеріалу 

  
Розмаїття визначень теми твору. Текстологічний погляд: тема як відображення у творі 

актуального факту дійсності, що є основою змісту твору. Діяльнісний погляд: тема як система 
фактів, вибір яких зумовлений сферою потреб і мотивів автора і читача, метою висловлювання і 
сприймання, мовною ситуацією. Психологічний погляд: тема як понятійна система, що 
формується на етапі виникнення задуму автора чи розуміння твору. Формальний погляд: тема 
як денотатна система і структура твору, де вибір кожної мовної одиниці семантично 
зумовлений.  

Класифікація тем: за ступенем важливості (початкова, похідна, вихідна), за кількісним 
виявом (основна, побічна), за суб’єктом виділення з твору (авторська, читацька). Типологія 
похідних тем: категоріально-понятійні, побічно-асоціативні. Різновиди категоріально-
понятійної теми: макротема і підтема (субтема). Різновиди побічно-асоціативної теми: суміжні, 
ланцюгові, паралельні.  

Тематичне відхилення як наслідок побічної асоціації читача. Різновиди тематичних 
відхилень: контрольовані, неконтрольовані, експліцитні (явні), неекспліцитні. Неконтрольовані 
тематичні відхилення як основа неоднорідних тематичних структур. 

Тематична організація твору: однотемна і багатотемна. Тематично однорідна (тематично 
цілісна) і тематично неоднорідна (тематично розірвана) структури твору. Тематично аморфна 
структура як різновид тематично неоднорідної текстової структури. Зв’язки в тематично 
однорідній структурі: основний, субтематичний, макротематичний. Зв’язки в тематично 
неоднорідній структурі: асоціативний формальний, асоціативний змістовий. Різновиди 
асоціативно-змістового зв’язку: ситуативний, предикативний. 

Література: 15 (С. 169–175, 186–187, 209–215), 16 (С. 190–198). 
  

Тема дев’ята 
Логічні засади редагування 

  
Сутність логічного аналізу тексту. Вимоги логіки щодо побудови тексту: точність, 

визначеність, обґрунтованість, несуперечливість. Операції логічного аналізу тексту: уявний 
поділ тексту на частини, дослідження зв’язків між ними. Складність логічного аналізу тексту. 



Основні закони правильного мислення: тотожності, виключеного третього, суперечності, 
достатньої підстави. Типові порушення закону тотожності. Специфіка закону виключеного 
третього. Характеристика закону суперечності, різновиди суперечності: контактно-виразні, 
контактно-імпліцитні, дистантно-виразні, дистантно-імпліцитні. Сутність закону достатньої 
підстави, наслідки його порушення в матеріалі. 

Завдання редактора в оцінці твору з логічного погляду: усвідомлення логічних зв’язків у 
тексті, перевірка правильності логічних зв’язків. Прийоми виявлення логічних зв’язків: 
виокремлення слів або розділових знаків, що передають характер логічних зв’язків; зіставлення 
суджень чи понять, логічний зв’язок між якими вербально або пунктуаційно не виражено. 
Прийоми перевірки правильності логічних зв’язків: чітке виокремлення суджень і згортання їх 
до простіших; відновлення пропущених ланок; зіставлення логічно пов’язаних ланок; 
зіставлення суджень про один предмет упродовж одного твору; зіставлення логічно однорідних 
членів з узагальнюваним словом і між собою; зіставлення конкретизувальних фактів з 
узагальнюваним положенням; зіставлення частин у визначеннях; зіставлення підстави і 
наслідку; зіставлення тези і аргументації.  

Література: 3 (С. 36–38), 4 (С. 21–28), 6 (С. 120–125, 219–255), 42. 
  

Тема десята 
Робота редактора з композицією тексту 

  
Композиція як системно-структурна організація твору. Характеристика компонентів 

композиції: композиційні одиниці, композиційні зв’язки. Класифікація композиційних зв’язків: 
за формою (послідовність, підпорядкованість, незалежність, перехрещення), за семантичним 
наповненням (часові, причиново-наслідкові, класифікаційні). 

Композиційна структура як сукупність композиційних одиниць, об’єднаних 
композиційними зв’язками. Види композиційної структури: оповідна, описова, наукова, 
діалогічна, ієрархічна, архівна, циклічна, вкладена, гіпертекстова, комбінована. Одномірна і 
двомірна структури композиції. Типологія оповідної композиції: пряма хронологічна, зворотна 
хронологічна, одночасова багатосюжетна (“паралельна”), багаточасова, змішана хронологічна. 
Специфіка описової композиції, її відмінність від оповідної; типи описів: аналітичний, 
синтетичний, аналітико-синтетичний. Залежність наукової композиційної структури від будови 
доведення; сутність і структура доведення: теза, база, сукупність аргументів; форми наукової 
композиції: індуктивна, дедуктивна, індуктивно-дедуктивна. Особливості діалогової 
композиції. Показники ієрархічної композиції. Специфіка використання архівної композиції. 
Характеристика циклічної композиції. Обмеження вкладеної композиції. Гіпертекстова 
композиція як панівний тип Інтернет-повідомлень.  

Основні типи композиційних шаблонів: триблочний, “перевернута піраміда”, інтерв’ю, 
алфавітний, дипломатичний, наказу, реферативний, енциклопедичний, дисертаційний. 

Особливості застосування методів контролю. Положеннєві, шаблонні, структурні методи 
як основні методи контролю композиції. Контроль різних за обсягом повідомлень.  

Логічність композиції як редакційна умова. Логічні правила ділення поняття як засіб 
перевірки логічності композиції: обґрунтованості ділення, співрозмірності, взаємовиключення, 
безперервності ділення.  

Рубрикація як контроль повідомлень великого обсягу. Робочий зміст повідомлення. 
Дрібність рубрикації. Ступені рубрикації. Підпорядкованість рубрик. Різновиди рубрик та їх 
вибір. Нумерація рубрик. Зміст і словесна форма рубрик. 

Література: 3 (С. 32, 383), 6 (С. 114–166), 12 (С. 7–23), 13 (С. 72–73, 151–171), 15 (С. 186–
187), 37 (С. 76–78). 

  
Тема одинадцята 

Особливості роботи редактора з мовою і стилем твору 
  



Полістилізм мови ЗМІ. Особливості формування “газетних термінів”. 
Основні методичні вимоги до аналізу мови і стилю твору: визначення загальних і 

специфічних особливостей мови і стилю тексту; уникнення суб’єктивності у стилістичних 
оцінках, виправленнях і зауваженнях (причини суб’єктивності); обережність у використанні 
правил і рекомендацій нормативної стилістики; знання прийомів аналізу, що допомагають 
помічати і видаляти типові нормативно-стилістичні помилки. 

Прийоми видалення типових нормативно-стилістичних помилок. Співвіднесення між собою 
синтаксично залежних слів: співвіднесення членів речення, що вимагають узгодження; 
співвіднесення керуючого слова з кожним керованим словом або кожного з кількох керуючих з 
одним керованим; схематизація синтаксичних зв’язків. Встановлення варіантів синтаксичних 
залежностей: співвіднесення слів який, котрий, що у підрядному реченні з усіма 
співвіднесеними словами у головному; варіація залежностей між складними однорідними 
членами речення і загальним словом; співвіднесення прийменника з наступними словами і 
словосполученнями, якими він керує; варіація словосполучень, що змінюють зміст тексту. 
Заміна займенника словами, які він може заміщати. Виділення і пов’язування однакових, 
однокореневих і протилежних за змістом слів. Виділення логічно акцентуючих слів. Виявлення 
зайвих слів: визначення змістового і стилістичного навантаження, виділення типових словесних 
надлишків (характеристика основних груп зайвих слів); співвіднесення за змістом тексту, що 
читається, з прочитаним текстом. Виділення ознак, притаманних канцелярському стилю: 
виділення розщеплених присудків і протиставлення їм форм з повнозначним дієсловом-
присудком; виділення віддієслівних іменників для зіставлення з рівнозначними дієслівними 
формами; виділення дієслова є для зіставлення з більш конкретними і точними дієсловами або з 
бездієслівними конструкціями; виділення слів питання, проблема, момент, задача; виділення 
канцелярських штампів. 

Література: 2, 3, 6 (С. 256–304), 14 (С. 71–178), 20, 24 (С. 63–75), 30, 31, 35, 41, 44, 45, 48, 50, 
53. 

  
Тема дванадцята 

Особливості редагування текстів різних видів і жанрів 
  
Стиль мовлення як особливий спосіб, манера організації змісту з метою досягти 

відповідного результату сприймання повідомлення. Характеристика елементарних стилів 
мовлення: агітаційний, аналітичний, описовий, репродуктивний, експресивний. Цілепокладання 
змістових структур елементарних стилів. Зв’язок елементарних стилів з видами текстів. 

Поняття тексту як послідовності вербальних знаків. Елементарні види текстів як 
породження елементарних стилів. Розмаїття класифікацій видів текстів. Розповідь, опис і 
роздум як провідні різновиди текстів. Основні структурно-змістові зв’язки в розповіді, описі і 
роздумі. Загальна характеристика розповіді, особливості її редагування. Основні принципи 
викладу матеріалу в тексті-розповіді: хронологічний, географічний, тематичний. Способи 
розповіді: епічний, сценічний. Специфіка тексту-опису. Розмаїття класифікацій описових 
текстів: аналітичні і синтетичні; статичні і динамічні. Характеристика тексту-роздуму, його 
різновиди: дедуктивні, індуктивні.  

Інтернет-текст (“павутинотекст”) як новий різновид журналістського тексту. Типологічні 
особливості Інтернет-тексту: гіпертекстові посилання, “асорті-композиція”, специфічний 
темпоритм, специфічна стилістика інтерактивності.   

Жанр журналістського твору як комбінація елементарних стилів, як змістовий тип, 
організований певним стилем. Стильова характеристика жанрів (замітка, репортаж, інтерв’ю, 
звіт, огляд листів, кореспонденція, стаття, замальовка, нарис, рецензія, памфлет, фейлетон, 
лист): визначення жанру, його цільова установка, особливості використання елементарних 
стилів, типові недоліки жанру, які має врахувати літературний редактор. 



Специфіка редакторського читання тексту. Тексти довільного і обов’язкового прочитання. 
Типи редакторського читання: перше (ознайомче), друге (оціночне і шліфувальне). Вимоги до 
редакторської роботи з текстом. 

Межі втручання редактора в текст. “Мовчазний компроміс” як угода між автором і 
редактором з приводу втручання в текст. Етапи “мовчазного компромісу”. Залежність ступеня 
редакторського втручання від авторської кваліфікації та самооцінки. Тексти, що не підлягають 
редагуванню. 

Література: 3 (С. 10–14, 16–17, 84–85, 148–149), 4 (С. 39–76), 6 (С. 37–42, 86–89, 114–120), 
11  (С. 47–85), 13 (С. 143–145), 14 (С. 54–63), 15 (С. 123–132), 16 (С. 216–217), 24 (С. 36–42), 37. 

  
Тема тринадцята 

Помилки в повідомленнях засобів масової інформації 
  
Помилка як об’єктивне відхилення від норми. Значущі і незначущі помилки. Загальна 

класифікація помилок: інформаційні, модальні, фактичні, темпоральні, локальні, ситуативні, 
семіотичні, тезаурусні, сприйняттєві, атенційні, копіювальні (спотворення). Сутність і 
різновиди інформаційних помилок: у контекстній, у реципієнтській, у суспільній інформації, 
помилки, пов’язані з кількістю інформації в інформаційній одиниці повідомлення. 
Характеристика модальних помилок, фактичні помилки як різновид модальних. Специфіка 
темпоральних, локальних і ситуативних помилок. Різновиди семіотичних помилок: кодувальні, 
відображальні, значеннєві. Особливості тезаурусних і сприйняттєвих помилок. Атенційні 
помилки як наслідок порушення контактної функції мови. Поняття копіювальної помилки 
(спотворення), типи спотворень (внутрішньолексемні, полілексемні). Джерела і причини 
виникнення спотворень, основні види спотворень (пропуски, вставлення, заміни, перестановки), 
частота їх виникнення. 

Типологія журналістських помилок: пов’язані з особливостями творчого процесу в ЗМІ; 
мовностилістичні. Типологія типових помилок, пов’язаних з особливостями творчого процесу: 
макро- і мікроструктурні; психологічні; інтерв’ювання; змістово-структурні, жанрово-стильові, 
композиційні; логічні; фактичні. Типологія мовностилістичних помилок у журналістському 
тексті: орфографічні, орфоепічні; акцентуаційні; пунктуаційні; помилки у мовностилістичному 
використанні лексичних, фразеологічних, морфологічних, синтаксичних засобів. 

Межі усунення помилок. Основний парадокс теорії літературного редагування. Ступінь 
редагованості повідомлення як визначення якості авторського тексту. 

Література: 3 (С. 85–127), 6 (С. 266–304), 13 (С. 64–65, 93–99), 14 (С. 78–146). 
  

Тема чотирнадцята 
Особливості роботи редактора із зверстаним текстом.  

  
Верстання як оптимальне розкладання прямокутних зображувальних елементів на 

прямокутній площині друкарської форми чи аркуша паперу. Види верстання: макетне (газетно-
журнальні видання), безмакетне (книжково-журнальні видання). Норми верстання: загальні, для 
безмакетного верстання, для макетного верстання. Характеристика загальних норм верстання. 
Особливості норм безмакетного і макетного верстання.  

Робота редактора із зверстаним текстом. Елементи тексту, що потребують особливого 
контролю у зверстаному тексті: переноси, виділення, “висячі” рядки, пробільні елементи. 
Технічні правила переносів тексту. Норми для контролю текстових виділень: види виділень, 
прийоми виділень, загальні вимоги до використання прийомів виділення. 

Література: 5 (С. 61, 289), 7 (С. 99–105), 13 (С. 300–308), 54. 
  

  
  



    
Теми практичних занять 

  
Тема перша 

Видавничі норми редагування 
  

План 
1. Дайте визначення поняття “видавничі норми редагування”, назвіть види видавничих 

норм. 
2. Охарактеризуйте норми для основного простого тексту. 
3. Які норми відносяться до норм основного складного тексту? 
4. Опишіть норми для редагування ілюстрацій. 
5. Відредагуйте текст, здійсніть контроль видавничих норм. 

  
Література 

1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 386–390.  
1. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора. – М.: Олимп, 1999. – С. 3–

267.  
2. Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – С. 7–91, 108–126, 130–152, 361–363.  
3. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 76–

77, 263–297.  
4. Сурикова Т. И. Язык журналистики 97: Обзор направлений исследования // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 1999. – № 1. – С. 93–98.  
  

Тема друга 
Особливості використання коректурних знаків 

  
План 

1. Розкрийте сутність понять “коректура”, “коректурні знаки”. 
2. Дайте характеристику видам і методам коректури. 
3. У чому полягає ефективність коректури? 
4. Які існують види коректурних знаків? 
5. Назвіть загальні правила застосування коректурних знаків. 
6. Відредагуйте текст, використовуючи всі види коректурних знаків. 

  
Література 

1. Литературное редактирование / И. К. Гужова, Р. А. Молибоженко, К. М. Накорякова,    
Т. И. Сурикова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – С. 142–144.  

2. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 1998. – С. 64–65, 177–
183, 299, 347, 372.  

3. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 120–
121, 264–267, 400–405.  

4. Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – С. 326–338.  
5. Рисс О. Д. Что нужно знать о корректуре. – М.: Книга, 1973. – 72 с.  
6. Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. – М.: Высшая школа, 1980. –         

С. 160–167.  
  

  
  
  
  



Тема третя 
Техніка правки тексту 

  
План 

1. Дайте визначення поняття “правка”, назвіть її основні завдання. 
2. Яких правил необхідно дотримуватися при виправленні тексту? 
3. Дайте характеристику правці-скороченню. 
4. У чому полягає специфіка правки-обробки? 
5. Сутність правки-переробки. 
6. Опишіть особливості правки-вичитування, її методику. 
7. Відредагуйте текст, використайте найбільш прийнятний для нього різновид правки, 

обґрунтуйте свій вибір. 
  

Література 
1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 59–61. 
2. Литературное редактирование / И. К. Гужова, Р. А. Молибоженко, К. М. Накорякова,    

Т. И. Сурикова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – С. 5–21.  
3. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 1998. – С. 17, 34, 59, 

87, 169, 179, 299, 372.  
4. Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – С. 338–343. 
5. Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. – М.: Высшая школа, 1980. –         

С. 156–160, 240–256. 
  

Тема четверта 
Робота з темою повідомлення 

  
План 

1. Розкрийте зміст поняття “тема”, назвіть основні її різновиди. 
2. Які види тематичної організації твору існують?  
3. Дайте визначення поняття “тематичне відхилення”, охарактеризуйте його різновиди. 
4. Проаналізуйте тематичну структуру повідомлення: визначте його головну тему, 

з’ясуйте, чи присутні у повідомленні інші теми (визначте їх різновид), тематичні 
відхилення (визначте їх різновид). Здійсніть мовну правку тексту. 

  
Література 

1. Литературное редактирование / И. К. Гужова, Р. А. Молибоженко, К. М. Накорякова,    
Т. И. Сурикова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 160 с.  

2. Різун В. В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – С. 169–175, 186–187, 209–215.  
3. Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. – М.: Высшая школа, 1980. –         

С. 190–198.  
  

Тема п’ята 
Робота над композицією тексту 

  
План 

1. Дайте визначення поняттям “композиція”, “композиційна одиниця”, “композиційні 
зв’язки”, “композиційна структура”. 

2. Назвіть і охарактеризуйте види композиційної структури. 
3. Опишіть типові композиційні шаблони, які найчастіше застосовують при написанні 

тексту. 



4.  Проаналізуйте текст. З’ясуйте, яку композиційну структуру має текст і які композиційні 
шаблони використані в ньому. Перевірте логічність побудови композиційної структури 
даного тексту. 

  
Література 

1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 32, 383. 
2. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – С. 114–166. 
3. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 72–

73, 151–171. 
4. Різун В. В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – С. 186–187.  
5. Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – С. 7–23. 
5. Пронина Е. Е. “Живой текст”: четыре стилевых признака Net-мышления // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2001. – № 6. – С. 74–80.    
  

  
  

Тема шоста 
Робота редактора із “зайвими” словами в повідомленні 

  
План 

1. Назвіть вимоги до редактора при роботі з мовою і стилем повідомлення. 
2. Охарактеризуйте прийоми, що допомагають усунути типові помилки. 
3. Назвіть основні групи зайвих слів. 
4. Відредагуйте текст повідомлення. Визначте: 1) прийоми, якими ви користувалися при 

роботі з текстом, 2) групи зайвих слів, з якими ви зустрілися в тексті. Видаліть “зайві” 
слова, обґрунтуйте виправлення. 

  
Література 

1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с. 
2. Кириченко І. Кітч як зображальний засіб журналістики (за матеріалами львівської газети 

“Ратуша”) // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. – Львів, 1993. – 
С. 93–97.  

3. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – С. 256–304. 
4. М’яснянкіна Л. Структурно-семантичні типи порівнянь у мові газети // Українська 

журналістика: формування сучасного обличчя. – Львів, 1993. – С. 80–85.  
5. Работа над словом. Язык, стиль и литературное редактирование газеты / Под ред.             

А. З. Окорокова, 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1971. – С. 71–178.  
6. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке, 2-е изд., испр. – 

М.: Рольф: Айрис-пресс, 1999. – 368 с.  
6. Солганик Г. Я. Лексика газеты. – М.: Высшая школа, 1981. – 112 с.  
7. Солганик Г. Я. Стилистика текста. – М.: Флинта: Наука, 1997. – 256 с.  
8. Стилистика газетных жанров. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 230 с.  
9. Терехова В. С. Специальная лексика в языке газеты. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 

136 с.  
10. Язык и стиль СМИ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 256 с.  
  

Тема сьома 
Робота редактора з “канцеляризмами” і штампами 

  
План 

1. Розкрийте зміст понять “канцеляризм” і “штамп”.  
2. Назвіть ознаки канцелярського стилю. 



3. Охарактеризуйте прийоми виділення ознак канцелярського стилю і способи їх 
уникнення. 

4. Відредагуйте текст, визначте канцеляризми і штампи, замініть їх на загальнолітературні 
слова і словосполучення, обґрунтуйте виправлення. 

  
Література 

1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 29–30, 149. 
2. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – С. 296–304. 
3. Работа над словом. Язык, стиль и литературное редактирование газеты / Под ред.             

А. З. Окорокова, 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1971. – С. 99–103.  
4. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке, 2-е изд., испр. – 

М.: Рольф: Айрис-пресс, 1999. – С. 185–187.  
5. Солганик Г. Я. Лексика газеты. – М.: Высшая школа, 1981. – 112 с.  
6. Солганик Г. Я. Стилистика текста. – М.: Флинта: Наука, 1997. – 256 с.  
7. Стилистика газетных жанров. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 230 с.  
8. Язык и стиль СМИ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 256 с.  
  

Тема восьма 
Редагування текстів різних видів і жанрів 

  
План 

1. Дайте визначення поняття “стиль мовлення”, охарактеризуйте елементарні стилі.  
2. Дайте визначення поняття “текст”, охарактеризуйте елементарні види текстів.  
3. У чому особливості Інтернет-тексту?  
4. Назвіть стильові характеристики інформаційних жанрів.  
5. Назвіть стильові характеристики аналітичних жанрів.  
6. Назвіть стильові характеристики публіцистичних жанрів.  
7. Відредагуйте текст, визначте його вид, особливості  жанру, обґрунтуйте виправлення.  

  
Література 

1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 10–14, 16–17, 84–
85, 148–149. 

2. Литературное редактирование / И. К. Гужова, Р. А. Молибоженко, К. М. Накорякова,    
Т. И. Сурикова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – С. 39–76.  

3. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – С. 86–89, 114–120.  
4. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 143– 

145.  
5. Работа над словом. Язык, стиль и литературное редактирование газеты / Под ред.            

А. З. Окорокова, 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1971. – С. 54–63.  
6. Різун В. В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – С. 123–132.  
7. Пронина Е. Е. “Живой текст”: четыре стилевых признака Net-мышления // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2001. – № 6. – С. 74–80.    
  

Тема дев’ята 
Виявлення типових помилок у повідомленнях ЗМІ 

  
План 

1. Дайте визначення поняття “помилка”. Охарактеризуйте різновиди помилок. 
2. Опишіть типові помилки в сучасних журналістських текстах. 
3. Відредагуйте текст. Визначте типові помилки даного тексту (з погляду загальної 

класифікації) і ступінь редагованості повідомлення. 
  



Література 
1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 85–127. 
2. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – С. 266–304. 
3. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 64– 

64, 93–99. 
4. Работа над словом. Язык, стиль и литературное редактирование газеты / Под ред.             

А. З. Окорокова, 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1971. – С. 78–146.  
  

Тема десята 
Робота із зверстаним текстом 

  
План 

1. Розкрийте зміст поняття “верстання”, назвіть його різновиди. 
2. Охарактеризуйте загальні норми верстання. 
3. Охарактеризуйте норми безмакетного і макетного верстання. 
4. Назвіть елементи, що потребують контролю у зверстаному тексті. 
5. Відредагуйте зверстаний текст з урахуванням загальних норм і норм безмакетного 

верстання. 
  

Література 
1. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 1998. – С. 61, 289.  
2. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора. – М.: Олимп, 1999. –       

С. 99–105.  
3. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 300– 

308.  
4. Ярема С. М. Технічне редагування. – К.: Ун-т “Україна”, 2003. – 284 с.  
  
  



  
Програма практичних завдань  

для студентів дистанційної форми навчання 
  
До 1 травня кожного року студент дистанційної форми навчання зобов’язаний подати на 

кафедру журналістики для перевірки викладачем перед іспитом контрольну роботу, яка є 
свідченням його самостійного опанування курсом і відіграє роль допуску до іспиту. 

Контрольна робота складається з трьох розділів: 
1. Тестові завдання.  
2. Розкриття головних категорій літературного редагування.  
3. Практичне завдання з редагування тексту (студент повинен самостійно підібрати тексти, 

що надруковані в засобах масової інформації, але потребують доопрацювання, і 
відредагувати їх (обсяг тексту для редагування – 15 тис. знаків).  

Студент зобов’язаний виконати один із запропонованих варіантів контрольної роботи. 
Підставою для виконання контрольної роботи є вивчення наукової літератури. 

Обсяг контрольної роботи має бути таким: 
1) перше і друге завдання – не більше 5 друкованих сторінок формату А-4. 
2) третє завдання – 4 – 5 друкованих аркушів формату А-4 (завдання повинно містити 

вирізку газетного тексту із вказівкою назви видання, номера і дати його виходу; 
відредагований текст даного повідомлення із застосуванням коректурних знаків; 
детальне обґрунтування всіх зроблених виправлень). 

Усі завдання повинні бути набрані у редакторі Word 14 кеглем через полуторний інтервал. 
  

Варіанти контрольних робіт 
  
Варіант 1. 
1. Тестові завдання: 
1) Назвіть основні види тематичної структури твору. 
2) Які тексти не підлягають редагуванню? 
3) З якою метою створюється специфікація вичитування? 
2. Розкриття головних категорій літературного редагування: 
1) Прийоми виявлення в тексті зайвих слів. Групи зайвих слів. 
2) Переваги, недоліки і ступінь бажаності застосування методів виправлення. 
3) Особливості роботи літературного редактора з версткою. 
3. Відредагуйте текст за допомогою коректурних знаків, визначте тип і особливості його 

композиційної структури. Перевірте логічність композиційної структури. 
  
Варіант 2. 
1. Тестові завдання: 
1) Назвіть якісні характеристики фактів. 
2) У чому виявляються негативні боки методу перероблення? 
3) Які різновиди правки існують? 
2. Розкриття головних категорій літературного редагування: 
1) Особливості редагування тексту-розповіді. 
2) Композиційні шаблони повідомлення. 
3) Загальна класифікація редакційних норм за змістом і формою. 
3. Відредагуйте текст за допомогою коректурних знаків, здійсніть правку-перероблення. 
  
Варіант 3. 
1. Тестові завдання: 
1) Назвіть основні методи редагування. 
2) Хто може здійснювати коректуру текстів? 



3) Які види композиційної структури існують? 
2. Розкриття головних категорій літературного редагування: 
1) Внутрішньотекстова перевірка фактологічного матеріалу. 
2) Поняття “мовчазного компромісу” між редактором і автором. 
3) Види і методи коректури. 
3. Відредагуйте текст за допомогою коректурних знаків. Визначте методи, якими ви 

користувалися при роботі з текстом, і послідовність їх виконання. Обґрунтуйте 
доцільність їх використання у даному повідомленні. 

   
Варіант 4. 
1. Тестові завдання: 
1) У яких випадках застосовують правку-переробку? 
2) У чому виявляються типові недоліки кореспонденції як журналістського твору? 
3) Назвіть основні вимоги логіки щодо побудови тексту. 
2. Розкриття головних категорій літературного редагування: 
1) Порівняльна характеристика оповідної та описової композиційних структур. 
2) Основні методичні вимоги до аналізу мови і стилю твору. 
3) Загальна класифікація помилок у текстах повідомлень. 
3. Відредагуйте текст за допомогою коректурних знаків, проаналізуйте його тематичну 

структуру. 
  
Варіант 5.  
1. Тестові завдання: 
1) Назвіть види редакторського читання тексту. 
2) У чому полягає ефективність коректури? 
3) Які методи контролю композиції використовує літературний редактор? 
2. Розкриття головних категорій літературного редагування: 
1) Характеристика видів компенсаційної коректурної правки. 
2) Загальна класифікація тем. 
3) Різновиди елементарних стилів мовлення. 
3. Відредагуйте текст за допомогою коректурних знаків, визначте типові помилки даного 

тексту і ступінь його редагованості. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

Критерії оцінки контрольної роботи 
  

Оцінка “відмінно” виставляється студенту за такі знання і вміння: 
- повне і комплексне виконання навчального завдання, вирішення поставленої 

дидактичної проблеми; 
- вільне володіння і чітке розуміння понятійного матеріалу; 
- логічний і послідовний виклад матеріалу; 
- повне і правильне виконання практичного завдання; 
- вільне володіння нормами сучасної української літературної мови. 
Допускається 1–3 неточності у викладі матеріалу і практичному завданні, які не впливають 
на правильний виклад усіх положень і не спростовують отриманий результат.  
  
Оцінка “добре” виставляється студенту за такі знання і вміння: 
- комплексне вирішення поставлених завдань; 
- правильне з’ясування основного змісту матеріалу; 
- точне застосування понятійного матеріалу; 
- правильне виконання практичного завдання; 
- вільне володіння нормами сучасної української літературної мови. 
Допускається 1–2 неточності у використанні понятійного матеріалу, незначні погрішності в 
узагальненнях і висновках, неповне виконання практичного завдання, що в цілому не 
впливає на хороший рівень роботи. 
  
Оцінка “задовільно” виставляється в такому випадку, коли: 
- зміст теоретичного матеріалу викладено частково; 
- послідовність і логічність в окремих випадках порушені; 
- теоретичні положення і висновки поверхові і непереконливі; 
- практичне завдання виконано частково, містить помилки; 
- виявлене недостатнє володіння нормами сучасної української літературної мови. 
  
Оцінка “незадовільно” виставляється в такому випадку, коли: 
- зміст теоретичного завдання не розкрито; 
- аргументація помилкова; 
- витлумачення фактів неправильне; 
- практичне завдання не виконано; 
- виявлене слабке володіння нормами сучасної української літературної мови. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
Теми курсових робіт для студентів заочної форми навчання 

  
До 1 травня кожного року студент заочної форми навчання зобов’язаний подати на кафедру 

журналістики для перевірки викладачем перед іспитом курсову роботу, яка відіграє роль 
допуску до іспиту.   

Для виконання курсової роботи студент повинен обрати 1–2 газетних або журнальних 
видання, на матеріалах яких він здійснюватиме дослідження за однією з тем, запропонованих 
викладачем. Обсяг курсової роботи становить 45 – 55 тис. знаків комп’ютерного набору (20 – 
25 рукописних сторінок формату А-4).  

  
Теми курсових робіт 

1. Використання “зайвих” слів у журналістському тексті і робота редактора над ними.  
2. Використання багатозначних слів в сучасній періодиці.  
3. Використання експресивної лексики в сучасних виданнях.  
4. Використання прецедентних текстів у сучасній періодиці.  
5. Жаргонна й арготична лексика і фразеологія в сучасній масовій інформації.  
6. Загальна стилістика видань загального типу.  
7. Загальна стилістика спеціалізованих видань (політичних, спортивних, екологічних тощо).  
8. Засоби створення експресивності заголовків у конкретному органі масової інформації.  
9. Іншомовна лексика в сучасній масовій інформації.  
10. Канцеляризми і штампи в журналістських текстах.  
11. Межі втручання редактора в авторський текст.  
12. Метафоризація журналістського тексту.  
13. Мова і стиль сучасних Інтернет-видань.  
14. Мова і стиль сучасної реклами.  
15. Мовний експеримент: помилка чи знахідка?  
16. Особливості редагування аналітичних жанрів журналістики.  
17. Особливості редагування інформаційних жанрів журналістики.  
18. Особливості редагування основного простого тексту.  
19. Особливості редагування основного складного тексту.  
20. Особливості редагування публіцистичних жанрів журналістики.  
21. Редагування україномовних і російськомовних текстів.  
22. Особливості роботи літературного редактора із зверстаним матеріалом.  
23. Особливості формування шару “газетних термінів” – “газетизмів”.  
24. “Політичні евфемізми” в журналістиці.  
25. Радянсько-партійний жаргон у сучасній публіцистиці.  
26. Редагування чужомовних текстів.  
27. Робота редактора з фактологічним матеріалом.  
28. Робота редактора над логічним аналізом тексту.  
29. Робота редактора над структурою і композицією текстового матеріалу.  
30. Робота редактора над тематичною структурою журналістського твору.  
31. Специфіка редагування текстів-описів.  
32. Специфіка редагування текстів-роздумів.  
33. Специфіка редагування текстів-розповідей.  
34. Стилістична роль “пасивної” лексики в сучасній публіцистиці.  
35. Стилістична роль неологізмів у сучасній періодиці, засоби їх введення в текст.  
36. Стилістична роль прислів’їв і приказок у сучасній публіцистиці.  
37. Стилістичне використання омонімії в журналістських текстах.  
38. Стилістичне використання паронімії в журналістських текстах.  
39. Стьоб і сленг у сучасній масовій інформації.  



40. Термінологічна лексика в журналістському тексті.  
41. Типові помилки в журналістському тексті та способи їх усунення.  
42. Цитата “без лапок” як тенденція сучасного стилю в журналістиці.  

  
  

Іспит 
  
Студенти заочної форми навчання складають іспит усно. 
Студенти дистанційної форми навчання складають іспит письмово. Студент обирає для 

виконання один варіант із наведених білетів і письмово відповідає на перші два запитання в 
ньому. Іспит у формі контрольної роботи надсилається для перевірки на кафедру журналістики 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Кафедра створює екзаменаційну 
комісію для прийому іспитів з курсу “Літературне редагування” у студентів дистанційної 
форми навчання. 

  
Критерії оцінки знань студента на іспиті 

  
Оцінка “відмінно” виставляється за відповідь, яка містить вичерпне за сумою поданих знань 

розкриття всіх запитань, розгорнуту аргументацію кожного з положень, правильно і повно 
виконане практичне завдання, побудована логічно і послідовно, розкриває питання від його 
найнижчих до найвищих рівнів, а також містить приклади з журналістської практики, які 
дозволяють судити про повноту уявлень студента з поставленого питання. Відповідь повинна 
бути викладена гарною, багатою мовою, відзначатися точним вживанням термінів, містити 
посилання на засвоєну навчальну літературу. 

  
Оцінка “добре” виставляється за відповідь, яка містить повне, але не вичерпне за сумою 

виявлених знань висвітлення всіх запитань, що містяться у білеті, скорочену аргументацію 
головних положень, правильне, але неповне виконання практичного завдання, допускає 
порушення логіки і послідовності викладу матеріалу, а розуміння теоретичних питань не 
підкріплює ілюстраціями з журналістської практики. У відповіді допускаються стилістичні 
помилки, неточне вживання термінів, довільне тлумачення фактів. 

  
Оцінка “задовільно” виставляється за відповідь, яка містить неповне за сумою виявлених 

знань висвітлення всіх запитань; часткове виконання практичного завдання; поверхову 
аргументацію положень теми; допускає композиційні диспропорції, порушення послідовності і 
логіки викладу матеріалу, не ілюструє теоретичні положення прикладами з журналістської 
практики. Мова відповіді містить помилки, неправильне слово- і терміновживання. 

  
Оцінка “незадовільно” виставляється за відповідь, що містить неправильне висвітлення 

заданих питань, помилкову аргументацію, невиконане практичне завдання, допускає помилкові 
умовиводи, неправильне посилання на факти та їх тлумачення, мова близька до суржику. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

Питання до іспиту 
  
Білет № 1 
1. Специфіка редакторського аналізу за одиницями тексту. 
2. Прийоми перевірки правильності логічних зв’язків. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть контроль видавничих норм. 
  
Білет № 2 
1. Логічні засоби перевірки композиції. 
2. Види і методи коректури. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-виправлення. 
  
Білет № 3 
1. Факт у структурі журналістського тексту. Якісні характеристики факту. 
2. Видавничі норми редагування чисел і знаків у тексті. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, проаналізуйте його тематичну структуру. 
  
Білет № 4 
1. Характеристика основних законів логіки та їх порушень у журналістських текстах.  
2. Особливості наукової композиційної структури. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-переробку. 
  
Білет № 5 
1. Розмаїття визначень теми. 
2. Норми безмакетного верстання. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте його композиційну структуру. 
  
Білет № 6 
1. Особливості літературного, технічного і художнього редагування. 
2. Видавничі норми редагування посилань. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте групи “зайвих” слів і видаліть їх. 
  
Білет № 7 
1. Загальні норми верстання. 
2. Характеристика параметричних і спискових методів редагування. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте ступінь його редагованості. 
  
Білет № 8 
1. Сутність правки, її основні завдання. Основні правила виправлення тексту. 
2. Прийоми виділення ознак канцелярського стилю. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-доопрацювання. 
  
Білет № 9 
1. Методичні вимоги до аналізу мови і стилю повідомлення. 
2. Редакторська робота над текстами, що потребують правки-скорочення. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте типові помилки даного тексту. 
  



Білет № 10 
1. Внутрішньотекстова перевірка фактологічного матеріалу. 
2. Специфіка і різновиди аналітичних методів. 
3. Практичне завдання: відредагуйте зверстаний текст. 
  
Білет № 11 
1. Сутність, види і норми верстання. 
2. Різновиди тематичної організації твору. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте канцеляризми і штампи, замініть їх. 
  
Білет № 12 
1. Специфіка роботи літературного редактора. 
2. Видавничі норми редагування таблиць у тексті. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-скорочення. 
  
Білет № 13 
1. Причини фактичної неточності і недостовірності тексту. 
2. Характеристика методів скорочення, опрацювання і перероблення. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть контроль видавничих норм. 
  
Білет № 14 
1. Характеристика темпоральних, локальних і ситуативних помилок. 
2. Стильова характеристика і особливості редагування інформаційних жанрів журналістики. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-виправлення. 
  
Білет № 15 
1. Текст-розповідь і особливості його редагування. 
2. Вимоги до редагування підписів до ілюстрацій. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, проаналізуйте його тематичну структуру.  
  
Білет № 16 
1. Поняття фактологічного матеріалу. Завдання редактора при роботі з ним. 
2. Особливості ілюстрацій як об’єкта редагування. Види, типи і жанри ілюстрацій. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте його композиційну структуру. 
  
Білет № 17 
1. Основні прийоми компенсаційної коректурної правки при вставленні додаткового тексту.  
2. Види семіотичних помилок. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-переробку. 
  
Білет № 18 
1. Композиційна структура повідомлення. 
2. Загальна класифікація норм за змістом. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте групи “зайвих” слів і видаліть їх. 
  
Білет № 19 
1. Поняття тексту. Розмаїття класифікацій тексту. 
2. Коректурні знаки для виправлення текстової частини повідомлення. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте ступінь його редагованості. 
  
Білет № 20 
1. Характеристика оповідної композиційної структури. 
2. Коректурні знаки для виправлення ілюстрацій. 



3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-доопрацювання. 
  
Білет № 21 
1. Особливості діалогової і вкладеної композиційної структури. 
2. Прийоми встановлення варіантів синтаксичних залежностей. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте типові помилки даного тексту. 
  
Білет № 22 
1. Межі усунення помилок. Ступінь редагованості повідомлення. 
2. Характеристика правки-вичитування, методика її здійснення. 
3. Практичне завдання: відредагуйте зверстаний текст. 
  
Білет № 23 
1. Прийоми виявлення логічних зв’язків. Завдання редактора в оцінці твору з логічного 
погляду. 
2. Характеристика тезаурусних, сприйняттєвих і атенційних помилок. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте канцеляризми і штампи, замініть їх. 
  
Білет № 24 
1. Прийоми виявлення в тексті “зайвих” слів. Групи “зайвих” слів. 
2. Характеристика інформаційних і модальних помилок. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-скорочення. 
  
Білет № 25 
1. Специфіка правки-переробки. 
2. Видавничі норми редагування цитат. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть контроль видавничих норм. 
  
Білет № 26 
1. Різновиди композиційних шаблонів. 
2. Видавничі норми редагування переліків. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-виправлення. 
  
Білет № 27 
1. Характеристика шаблонних і структурних методів редагування. 
2. Основні прийоми компенсаційної коректурної правки при видаленні тексту . 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, проаналізуйте його тематичну структуру. 
  
Білет № 28 
1. Загальні правила застосування коректурних знаків. 
2. Поняття рубрикації. Підпорядкованість рубрик. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте його композиційну структуру. 
  
Білет № 29 
1. Типові мовностилістичні помилки у журналістському тексті. 
2. Поняття коректури. Ефективність коректури. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-переробку. 
  
Білет № 30 
1. Переваги, недоліки і ступінь бажаності застосування методів виправлення. 
2. Стильова характеристика і особливості редагування аналітичних жанрів журналістики. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте групи “зайвих” слів і видаліть їх. 
  



Білет № 31 
1. Класифікація фактів. 
2. Редакторський аналіз за якостями тексту. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте ступінь його редагованості. 
  
Білет № 32 
1. Межі втручання редактора в текст. Поняття “мовчазного компромісу”. 
2. Видавничі норми редагування нумерації ілюстрацій. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-доопрацювання. 
  
Білет № 33 
1. Характеристика типів і видів копіювальних помилок. Причини і джерела їх виникнення. 
2. Норми макетного верстання. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте типові помилки даного тексту. 
  
Білет № 34 
1. Видавничі норми редагування скорочень. 
2. Правка-переробка як різновид творчості. 
3. Практичне завдання: відредагуйте зверстаний текст. 
  
Білет № 35 
1. Прийоми співвіднесення між собою синтаксично залежних слів. 
2. Характеристика циклічної та ієрархічної композиційних структур. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте канцеляризми і штампи, замініть їх. 
  
Білет № 36 
1. Операції логічного аналізу тексту. Вимоги логіки щодо побудови тексту.   
2. Технічні правила переносів тексту. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-скорочення. 
  
Білет № 37 
1. Особливості методів переставлення і видалення. 
2. Поняття норми редагування. Розмаїття класифікацій норм. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть контроль видавничих норм. 
  
Білет № 38 
1. Специфіка редакторського читання тексту.  
2. Особливості застосування методів контролю до повідомлень різного обсягу. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-виправлення. 
  
Білет № 39 
1. Загальна класифікація норм за формою. 
2. Текст-опис і особливості його редагування. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, проаналізуйте його тематичну структуру. 
  
Білет № 40 
1. Стильова характеристика і особливості редагування публіцистичних жанрів журналістики. 
2. Дрібність і ступені рубрикації. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте його композиційну структуру. 
  
Білет № 41 
1. Прийоми перевірки джерел фактів і фактів за джерелами. 
2. Характеристика положеннєвих і компаративних методів редагування. 



3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-переробку. 
  
Білет № 42 
1. Особливості роботи літературного редактора з версткою. 
2. Видавничі норми редагування формул. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте групи “зайвих” слів і видаліть їх. 
  
Білет № 43 
1. Характеристика методів заміни і вставлення. 
2. Текст-роздум і особливості його редагування. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте канцеляризми і штампи, замініть їх. 
  
Білет № 44 
1. Загальна характеристика елементарних стилів мовлення, їх зв’язок з видами текстів. 
2. Видавничі норми редагування дат і часу дня. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте ступінь його редагованості. 
  
Білет № 45 
1. Послідовність застосування операцій контролю. 
2. Прийоми видалення типових помилок: заміна займенника; виділення логічно акцентуючих 
слів; однакових, однокореневих і протилежних за значенням слів. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-доопрацювання. 
  
Білет № 46 
1. Видавничі норми редагування чужомовних текстів. 
2. Характеристика архівної і гіпертекстової композиційних структур. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте типові помилки даного тексту. 
  
Білет № 47 
1. Текстові виділення і норми їх контролю. 
2. Логіка тематичного відбору фактів, її типові порушення. 
3. Практичне завдання: відредагуйте зверстаний текст. 
  
Білет № 48 
1. Завдання коректора при роботі з текстом. 
2. Типові журналістські помилки, пов’язані з особливостями творчого процесу. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-скорочення. 
  
Білет № 49 
1.1. Різновиди рубрик та їх вибір. 
2.2. Класифікація тем повідомлення. 
3. Практичне завдання: відредагуйте текст, визначте ступінь його редагованості. 
  
Білет № 50 
1.1. Типологічні особливості Інтернет-тексту. 
2.2. Характеристика описової композиційної структури. 
3.3. Практичне завдання: відредагуйте текст, здійсніть правку-переробку. 
  
Білет № 51 
1.1. Специфіка редакторського аналізу за цілями аналітичних дій.  
2.2. Сутність і різновиди тематичного відхилення. 
3. Практичне завдання: відредагуйте зверстаний текст. 
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