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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і 

практика стилістичного редагування» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів 035 Філологія, предметної 

спеціалізації 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 

повинні опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Теорія і практика стилістичного 

редагування» спирається на курси зі стилістики, використовує поняття 

психолінгвістики, філософії, естетики тощо. 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика 

стилістичного редагування» є необхідна фахова підготовка студентів за 

напрямком підготовки «Філологія (редагування)», здобуття навичок 

редагування усіх типів усних та писемних текстів, редакторського аналізу 

видання та вміння орієнтуватися в сучасному видавничому процесі. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і практика 

стилістичного редагування» є 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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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. 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

 

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. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: виконання 

індивідуальних завдань, тестових завдань, контрольних і практичних робіт, 

проведення колоквіумів, редагування освітніх матеріалів, написання 

рефератів, повідомлень. 
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