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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни  «Теорія і практика стилістичного редагування 

текстів» розглянуто особливості редакторського аналізу тексту як методу їх об’єктивної 

характеристики й оцінки, а також визначення шляхів удосконалення рукопису в процесі його 

підготовки до друку; ознайомлено з нормативною базою редагування; забезпечено 

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; розкрито 

особливості редагування текстів різних видів і жанрів; забезпечено оволодіння методикою 

редакційно-технічної обробки рукопису і коректурних відбитків, ознайомлено із загальними 

і спеціальними нормами верстання. 

 Ключові слова: редагування, технічне редагування, художнє редагування, текст, 

коректура, верстка, рукопис, коректурні знаки, стиль автора. 

 

 

 

Summary 

 

          In the process of studying the discipline «Theory and practice of stylistic editing of texts», the 

features of the editorial analysis of the text as a method of their objective characterization and 

evaluation, as well as the identification of ways to improve the manuscript in the process of 

preparing it for printing were considered; students were familiarized with the regulatory framework 

for editing; the mastery by students of the method of change, techniques and means of 

implementing the recommendations formulated during the editorial analysis was ensured: various 

types of editing (proof-reading, revision, processing, reduction), the technique of analyzing 

thematic, compositional and logical organization of the text, work with factual material, proof-

reading signs to correct and illustrative parts of the text; the features of editing texts of various types 

and genres were revealed; the mastery of the method of editorial and technical processing of the 

manuscript and proof-reading was ensured, students were familiarized with the general and special 

rules of page proofs. 

Key words: editing, technical editing, artistic editing, text, proof-reading, layout, 

manuscript, proof marks, author's style. 

 
 

 

 

 

 

 

  



ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і практика 

стилістичного редагування» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ступеня магістра спеціальності 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика за 

освітньо-професійною програмою: Прикладна лінгвістика. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мова, яка функціонує у сфері 

редагування,  функції та специфіка процесу редагування, його основні етапи та напрями; 

система правил створення й інтерпретації редакторського процесу.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Психолінгвістика», «Соціолінгвістика», «Загальне 

мовознавство», «Орфографія та основи коректорської правки», «Стилістика української 

мови»,  «Лінгвістичний аналіз художнього тексту». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: ознайомити з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасної  

лінгвістичної науки; опрацювати теоретичні та методологічні засади стилістичного 

редагування; здобути навички редагування усіх типів усних та писемних текстів, 

редакторського аналізу видання та вміти орієнтуватися в сучасному видавничому процесі. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: сформувати уявлення про 

редагування, узагальнення та систематизацію здобутих знань у сфері стилістичного 

редагування, забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами методами і прийомами 

редакторської роботи з текстами всіх типів відповідно до чинних норм. 

Програмні результати навчання:  

ПРН-1 Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. 

Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства; знання 

найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл.  

ПРН-2 Знання фундаментальних дисциплін на діахронно-синхронному рівні як 

теоретичної бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі мовознавства. 

ПРН-3 Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного 

педагогічного досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх 

застосування в навчанні й науковій діяльності фахівця; закладання основ неперервного 

підвищення рівня ІКТ-готовності студентів та її постійного оновлення у професійній 

діяльності. 

ПРН-4 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ПРН-5 Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Знання загальних питань із методології наукових досліджень та організації науки 

в Україні. 

ЗК 3. Знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних навчальних закладах. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 3. Володіння сучасною мовознавчою термінологією; володіє уміннями та 

навичками здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною метою, 

користується методикою редагування. 

ФК 5. Здатність визначати особливості редакторської підготовки складових тексту. 



ФК 7. Здатність до програмування, організації та поетапного проведення теоретичних 

досліджень,  виконання експериментальної роботи й висвітлення здобутих наукових 

результатів у фахових виданнях різної категорії та на відповідних наукових заходах 

ФК 8. Володіння специфікою роботи редактора на всіх етапах редакційно-видавничого 

процесу. 

ФК 11. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 13. Здатність аналізувати загальну парадигму організації і змісту наукового й 

позанаукового знання; аналізувати світоглядні цінності, що закладаються в процесі 

навчально-виховної діяльності. 

ФК 14. Володіння концепціями гуманітарних і суспільних наук, використання їх 

положень у різних сферах викладацької та науково-дослідницької діяльності. 

ФК 15. Здатність самостійно проводити науково-дослідницьку роботу. 

ФК 16. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 17. Володіння методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 

культурних контекстах. 

2. Програма навчальної дисципліни 

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. 

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. 

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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