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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань  

03 Гуманітарні науки  вибіркова 

 Спеціальність  

035 Філологія 

Предметна спеціалізація 

035. 10 Філологія 

(Прикладна лінгвістика) 

 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й (зфн) 

науково-дослідне 

завдання – Прикладні 

аспекти в теорії 

редагування. 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної/заочної форми 

навчання: 2/2 

 

Другий (магістерський) 

рівень освіти 

 

8 4 

Практичні, семінарські 

12 6 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

70 год 80 год 

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 20 

год. – аудиторні заняття, 70 год. – самостійна робота (23%/77%), для заочної 

форми навчання 10 год – аудиторна робота, 80 год – самостійна робота 

(10%/80%). 

 



 Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни 

3 кредити (300 балів). Форма контролю залік 

І кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 30 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 30 балів 

ІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

ІІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

* У критеріях вказано максимальну кількість балів за кожен вид 

роботи. 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика 

стилістичного редагування» є необхідна фахова підготовка студентів за 

напрямком підготовки «Філологія», здобуття навичок редагування усіх типів 

усних та писемних текстів, редакторського аналізу видання та вміння 

орієнтуватися в сучасному видавничому процесі. 

Завдання дисципліни: дати уявлення про редагування, узагальнити та 

систематизувати здобуті знання, забезпечити ґрунтовне оволодіння 

студентами методами і прийомами редакторської роботи з текстами всіх 

типів відповідно до чинних норм. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою 

літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, 

системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: орієнтується в наукових парадигмах прикладного 

мовознавства; уміє застосовувати знання мови на практиці, користуватися 

мовними одиницями; володіє сучасною мовознавчою термінологією; володіє 

уміннями та навичками здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену 

комунікативною метою, користується методикою редагування; визначає 

особливості редакторської підготовки складових тексту; володіє специфікою 

роботи редактора на всіх етапах редакційно-видавничого процесу. 

 

2. Програма навчальної дисципліни  

Кредит 1. Методологічні основи редагування  

Тема 1. Сутність і зміст редагування. об’єкт і предмет редагування.  

Тема 2. Поняття про текст. Жанрові різновиди текстів.Структура 

об’єкта редагування : текстові і нетекстові елементи. 

Тема 3. Методологічні основи редагування: коректурні знаки 

Кредит 2. Нормативна база редагування  

Тема 4. Нормативна база редагування. Поняття про норму. 

Тема 5. Поняття про помилки. Лінгвістична класифікація помилок. 

Тема 6. Стиль автора. Межі втручання редактора в текст. 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 



Тема 7. Лінгвістичні норми редагування. Психолінгвістичні норми 

редагування 

Тема 8. Інформаційні норми редагування 

Тема 9. Соціальні норми редагування видання. Видавничі норми 

редагування видання. Поліграфічні норми редагування видання. 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів Кількість годин 

усього у тому числі 

л п ін лб ср 

 90 8 12    

Кредит 1. Методологічні основи редагування 

Тема 1. Сутність і зміст редагування. 

Об’єкт і предмет редагування  

1 1     

Тема 2. Поняття про текст. Жанрові 

різновиди текстів  

7 1 1   4 

Тема 3. Методологічні основи 

редагування. Коректурні знаки. 

Методи, техніки й методики 

редагування. Творчі й нетворчі 

методи редагування  

та планів. 

7 1 1   4 

Кредит 2. Нормативна база редагування  

Тема 4. Нормативна база редагування. 

Поняття про норму. Класифікація 

норм за формою і за змістом  

7 1 2   4 

Тема 5. Поняття про помилку. 

Лінгвістична класифікація помилок 

.Стиль автора. Межі втручання 

редактора в текст 

22     22 

Тема 6. Лінгвістичні норми 

редагування: орфографічні, 

пунктуаційні, орфоепічні, стилістичні 

тощо. Психолінгвістичні норми 

редагування 

7 1 2   4 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

Тема 7. Інформаційні норми 

редагування. Поняття про новизну 

інформації  

Логічні норми редагування. Поняття 

13 1 2   10 



про модальність  

Композиційні норми редагування. 

Поняття про композицію і 

архітектоніку тексту. Різновиди 

композиції  

Тема 8. Соціальні норми редагування 

видання: етичні, естетичні, юридичні, 

політичні. Поняття про авторський 

договір  

10 2 2   8 

Тема 9. Видавничі норми 

редагування. Уніфікація елементів. 

Характеристика шрифтів, 

ілюстративних оригіналів  

Поліграфічні норми редагування 

видання. Поняття про оригінал-макет 

видання.  

16  2   14 

Всього годин 90 8 12   70 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Методологічні основи редагування 

1 Сутність і зміст редагування. Об’єкт і предмет 

редагування. 

1 

2 Редакторське опрацювання текстів з різними жанрово- 

та структурно-стилістичними особливостями 

1 

3 Структура об’єкта редагування. Апарати видання 2 

Кредит 2. Нормативна база редагування 

4 Методологічні основи редагування. Коректурні знаки 2 

 Нормативна база редагування. Класифікація норм за 

формою і за змістом. Визначення різновидів помилок у 

тексті при редагуванні. 

2 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

5 Опрацювання лінгвістичних і психолінгвістичних 

норм у різних типах текстів. Опрацювання 

інформаційних норм у різних типах текстів. 

Опрацювання логічних норм у різних типах текстів. 

2 

6 Опрацювання соціальних норм у різних типах видань. 

Опрацювання видавничих норм у різних типах видань. 

2 

 Разом 12 



 

8. Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Методологічні основи редагування 

1 Підібрати текст для редагування із друкованих видань, 

ЗМІ, Інтернету тощо. Підібрати для аналізу тексти з 

різними жанрово- та структурно-стилістичними 

особливостями. Дослідити структуру авторського 

оригіналу. З’ясувати, чого не вистачатиме для його 

комплектності у різних видах видань (на прикладі двох 

видань різних видів). 

10 

2 Відредагувати текст, визначити, які найтиповіші 

помилки зустрічаються в ньому. Підібрати текст для 

редагування із друкованих видань, ЗМІ, Інтернету 

тощо, відредагувати і проаналізувати, які норми було 

порушено в текстах. Написати творче есе на 2 тис. 

знаків на вільну тему. Проаналізувати свій авторський 

стиль.Відредагувати творче есе колеги. Визначити, які 

види помилок в ньому зустрічаються. 

10 

Кредит 2. Нормативна база редагування 

3 Підібрати тексти з порушенням лінгвістичних та 

психолінгвістичних норм редагування, проаналізувати 

їх. Підібрати тексти з порушенням інформаційних і 

логічних норм редагування, проаналізувати їх. 

Підібрати тексти з порушенням композиційних і 

архітектонічних норм редагування, проаналізувати їх. 

15 

4 Знайти зразок авторського договору з видавництвом, 

проаналізувати його.Підібрати видання з порушенням 

етичних та естетичних норм редагування, 

проаналізувати їх. Підібрати видання з порушенням 

видавничих та поліграфічних норм редагування, 

проаналізувати їх. Поділитися на групи, відредагувати 

видання колективно, представити результати на 

практичному занятті . 

15 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

 Здійснити редакторський аналіз книжкового видання 

за планом:  

- проаналізувати правильність оформлення вихідних 

відомостей;  

- проаналізувати текстову частину видання: 

композиція, архітектоніка, стиль викладу відповідно до 

20 



цільового призначення видання тощо;  

- проаналізувати нетекстові елементи видання: 

ілюстрації, таблиці, формули тощо;  

- проаналізувати додатки, бібліографічний опис, 

покажчики, пошукові компоненти у виданні (якщо 

наявні);  

- проаналізувати художнє оформлення і поліграфічну 

якість видання.  

 Разом 68 

 

9. Теми практичних занять ЗФН 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Методологічні основи редагування 

1 Сутність і зміст редагування. Об’єкт і предмет 

редагування. 

1 

Кредит 2. Нормативна база редагування 

2 Методологічні основи редагування. Коректурні знаки 2 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

3 Опрацювання лінгвістичних і психолінгвістичних 

норм у різних типах текстів. Опрацювання 

інформаційних норм у різних типах текстів. 

Опрацювання логічних норм у різних типах текстів. 

1 

4 Опрацювання соціальних норм у різних типах видань. 

Опрацювання видавничих норм у різних типах видань. 

1 

 Разом 6 

 

10. Теми самостійної роботи ЗФН 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Методологічні основи редагування 

1 Підібрати текст для редагування із друкованих видань, 

ЗМІ, Інтернету тощо. Підібрати для аналізу тексти з 

різними жанрово- та структурно-стилістичними 

особливостями. Дослідити структуру авторського 

оригіналу. З’ясувати, чого не вистачатиме для його 

комплектності у різних видах видань (на прикладі двох 

видань різних видів). 

10 

2 Відредагувати текст, визначити, які найтиповіші 10 



помилки зустрічаються в ньому. Підібрати текст для 

редагування із друкованих видань, ЗМІ, Інтернету 

тощо, відредагувати і проаналізувати, які норми було 

порушено в текстах. Написати творче есе на 2 тис. 

знаків на вільну тему. Проаналізувати свій авторський 

стиль.Відредагувати творче есе колеги. Визначити, які 

види помилок в ньому зустрічаються. 

3 Редакторське опрацювання текстів з різними жанрово- 

та структурно-стилістичними особливостями 

5 

4 Структура об’єкта редагування. Апарати видання 5 

Кредит 2. Нормативна база редагування 

3 Підібрати тексти з порушенням лінгвістичних та 

психолінгвістичних норм редагування, проаналізувати 

їх. Підібрати тексти з порушенням інформаційних і 

логічних норм редагування, проаналізувати їх. 

Підібрати тексти з порушенням композиційних і 

архітектонічних норм редагування, проаналізувати їх. 

13 

4 Знайти зразок авторського договору з видавництвом, 

проаналізувати його.Підібрати видання з порушенням 

етичних та естетичних норм редагування, 

проаналізувати їх. Підібрати видання з порушенням 

видавничих та поліграфічних норм редагування, 

проаналізувати їх. Поділитися на групи, відредагувати 

видання колективно, представити результати на 

практичному занятті . 

15 

 Нормативна база редагування. Класифікація норм за 

формою і за змістом. Визначення різновидів помилок у 

тексті при редагуванні. 

12 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

 Здійснити редакторський аналіз книжкового видання 

за планом:  

- проаналізувати правильність оформлення вихідних 

відомостей;  

- проаналізувати текстову частину видання: 

композиція, архітектоніка, стиль викладу відповідно до 

цільового призначення видання тощо;  

- проаналізувати нетекстові елементи видання: 

ілюстрації, таблиці, формули тощо;  

- проаналізувати додатки, бібліографічний опис, 

покажчики, пошукові компоненти у виданні (якщо 

наявні);  

- проаналізувати художнє оформлення і поліграфічну 

якість видання.  

20 



 Разом 80 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання:  

Теми рефератів та повідомлень: 

1. Видавнича політика сучасного українського видавництва (на прикладі 

видавництва «Темпора», «Смолоскип», «Фоліо» тощо).  

2. Мовна політика сучасного телеканалу на українському телебаченні (на 

прикладі передачі «ТСН»).  

3. Тезаурус передач на українському телебаченні (на прикладі передач 

про про світське життя).  

4. Редакторська політика сучасного часопису (на матеріалі журналу 

«Країна», «Український тижденб, «День тощо).  

5. Стиль та ідіостиль письменника: мовні засоби, які їх творять 

(порівняльний аналіз поетичних і прозових текстів Катерини Калитко).  

6. Наскільки розхитаною є мовна норма в сучасних ЗМІ (на матеріалі 

«Газети по-українськи»).  

7. Проблеми і перспективи сучасного українського кінодубляжу: 

редакторський аналіз.  

8. Розмаїття дитячої літератури на українському книжковому ринку 

(видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Грані-Т», «Видавництво Старого 

Лева» тощо).  

9. Порівняльний аналіз варіантів українського перекладу художнього 

тексту: погляд редактора (на матеріалі твору Туве Янсон «Капелюх 

чарівника»).  

10.Мовна грамотність в українській рекламі.  

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, вправи, спостереження над усним мовленням, 

спостереження над мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне 

читання текстів. 

11. Методи контролю 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні роботи. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредити 1 2 3 Сума 

 

 

 

 

 

 

300 

Теми Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Поточне 

оцінювання 

5 5 10 5 5 10 10 5 5 

Сам.роб. 20 20 40 20 15 15 15 15 20 

Контрольна 

робота 

     30   30 

Всього за 

кредитом 

100 100 100 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  
E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  

Не зараховано F* 1-34 

 

13. Методичне забезпечення 

1.  Навчально-методичний комплекс: Теорія і практика 

стилістичного редагування: Бабій Ю.Б. // МНУ імені В.О.Сухомлинського 

 

9. Рекомендована література 

Базова: 

1. Добровольський О.О., Хойнацький М.С. Підготовка оригіналів до 

видання: На допомогу авторові, рецензентові, редакторові, коректорові. – К.: 

Вища школа, 1991. – 111 с.  

2. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 

1980. – 320 с.  

3. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора. – 

М.: Олимп, 1999. – 688 с.  

4. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: 

Афіша, 2001. – 416 с.  

5. Різун В. В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – 240 с.  

6. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: 

Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 560 с.  

7. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. 

Потебні; Інститут української мови. ― 4-е вид., випр. й доп. ― К.: Наук. 

думка, 1993. ― 240 с.  

Додаткова 

1. Антисуржик. – Л.: Світ, 1994. – 154 с.  



2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Книга, 2011.  

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л.: Світ, 1993. – 232с.  

4. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела 

(ХІХ - перша третина ХХ ст.): Навч. посібн. / За ред. Н. Зелінської. – Л.: Світ, 

2003. – 612 с.  

5. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види, терміни та визначення. – 

К.: Держстандарт України, 1995. – 50 с.  

6. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та 

визначення. – К: Держстандарт України, 1995. – 21 с.  

7. Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний 

стан. – Львів: Світ, 2002. – 268 с.  

8. Зелінська Н. Теоретичні засади роботи редактора над 

літературною формою твору (літературне опрацювання тексту). – К.: ІМКВО, 

1989. – 76 с.  

9. Іванченко Р. Г. Літературне редагування. – К.: Вища школа, 1983. 

– 368 с. (Репринтне перевидання 2003 р., Парламентське вид-во).  

10. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських 

текстів. – Львів: ПАІС, 2003. – 344 с.  

11. Капелюшний А. О. Типологія журналістських помилок. – Львів: 

ПАІС, 2000. – 68 с.  

12. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний 

словник-довідник журналіста. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с.  

13. Конструкція книги: Навч. посібник для студ. полігр. спец. вищ. 

навч. закладів / С. Гавенко, Л. Кулік, М. Мартинюк. – Л.: Фенікс, 1999. – 134 

с.  

14. Крайнікова Т. С. Коректура: Підручник ― К.: Наша наука і 

культура, 2004. – 252 с.  

15. Мильчин А. Э., Культура издания. – М.: Олма-Пресс, 2003.  

16. Мильчин А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо 

делать книги. – М.: Логос, 2002. – 224 с.  

17. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М.: ОЛМА-

Пресс, 2003.― 558 с.: ил.  

18. Накорякова К. М. Методика редакторской оценки текста. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 27 с.  

19. Непийвода Н. Сам собі редактор. Порадник з української мови. - 

К., 1996. - 260 с.  

20. Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український 

словник-довідник з видавничої справи. – Львів: Палітра друку, 2002. – 224 с.  

21. Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – 415 с.  



22. Партико З. В. Комп'ютеризація видавничого процесу. – К.: Вища 

школа, 1996. – 208 с.  

 

Інформаційніресурси: 

http://www.ipc.kiev.ua 

http://www.publicity-creating.ua 

http://www.pmnewsire 

http://www.triz-ri.ru 

http://www.triz-ri.ru/forum 

http://www.triz-chance.spb.ru 

www.vlada.kiev.ua/ums__ 

 


