
 
 

 

 

 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки 
варіативна 

 
Спеціальність  

035 Філологія  

 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Рік підготовки: 

1-й 

науково-дослідне 

завдання – 

мультимедійна 

презентація. 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної/заочної форми 

навчання: 2/2 

 

Ступінь: 

магістр 

6 год 

Практичні, семінарські 

10 год 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

74 год 

Вид контролю: залік 

 
Мова навчання – українська 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 16 год. – аудиторні 

заняття, 74 год. – самостійна робота (18%/82%). 



Заочна форма навчання 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки 
варіативна 

 
Спеціальність  

035 Філологія  

 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Рік підготовки: 

1-й 

науково-дослідне 

завдання – 

мультимедійна 

презентація. 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної/заочної форми 

навчання: 2/2 

 

Ступінь: 

магістр 

2 год 

Практичні, семінарські 

4 год 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

84 год 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання – 6 год. – аудиторні 

заняття, 82 год. – самостійна робота (6%/94%) 



  

2.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

Мета курсу:  здобуття навичок редагування усіх типів усних та писемних текстів, 

редакторського аналізу видання та вміння орієнтуватися в сучасному видавничому 

процесі. 

Завдання курсу: 

 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. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Психолінгвістика», «Соціолінгвістика», 

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

української мови»,  «Лінгвістичний аналіз художнього тексту». 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Очікувані результати навчання: використовувати українську мову як державну в 

усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні; аргументувати свої 

погляди на дискусійні моменти правничої лінгвістики; ефективно працювати з 

інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати 

процес свого навчання й самоосвіти; демонструвати розуміння фундаментальних 

принципів буття людини, суспільства; використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності; знати 

норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; створювати 

усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною мовою; окреслювати основні 

проблеми стилістичного редагування як науки та навчальної дисципліни. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: бути здатним до критичного мислення й ціннісно-

світоглядної реалізації особистості; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

бути здатним до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміти 

працювати в команді та автономно; вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ІІ. Фахові: вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах; 

володіти методами наукового аналізу і структурування мовного матеріалу з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних принципів; професійно застосовувати поглиблені 

знання зі стилістичного редагування; вільно користуватися спеціальною термінологією; 

планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в процесі 

редагування, володіти 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 

Денна форма навчання 

 

Назви кредитів Кількість годин 

усього у тому числі 

л п ін лб ср 

 90 6 10    

Кредит 1. Методологічні основи редагування 

Тема 1. Сутність і зміст редагування. Об’єкт 

і предмет редагування  

6     6 

Тема 2. Поняття про текст. Жанрові 

різновиди текстів  

10     10 

Тема 3. Методологічні основи редагування. 

Коректурні знаки. Методи, техніки й 

методики редагування. Творчі й нетворчі 

методи редагування  

та планів. 

14  2   12 

Всього 30      

Кредит 2. Нормативна база редагування  

Тема 4. Нормативна база редагування. 

Поняття про норму. Класифікація норм за 

формою і за змістом  

6 2    4 

Тема 5. Поняття про помилку. Лінгвістична 

класифікація помилок .Стиль автора. Межі 

втручання редактора в текст 

14  2   12 

Тема 6. Лінгвістичні норми редагування: 

орфографічні, пунктуаційні, орфоепічні, 

стилістичні тощо. Психолінгвістичні норми 

редагування 

10     10 

Всього 30      

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

Тема 7. Інформаційні норми редагування. 

Поняття про новизну інформації  

Логічні норми редагування. Поняття про 

модальність  

Композиційні норми редагування. Поняття 

про композицію і архітектоніку тексту. 

Різновиди композиції  

12 2 2   10 

Тема 8. Соціальні норми редагування 

видання: етичні, естетичні, юридичні, 

політичні. Поняття про авторський договір  

10  2   8 

Тема 9. Видавничі норми редагування. 

Уніфікація елементів. Характеристика 

шрифтів, ілюстративних оригіналів  

Поліграфічні норми редагування видання. 

Поняття про оригінал-макет видання.  

8 2 2   6 

Всього 30      

Всього годин 90 6 10   74 



 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів Кількість годин 

усього у тому числі 

л п ін лб ср 

 90 2 4   84 

Кредит 1. Методологічні основи редагування 

Тема 1. Сутність і зміст редагування. Об’єкт 

і предмет редагування  

10     10 

Тема 2. Поняття про текст. Жанрові 

різновиди текстів  

10     10 

Тема 3. Методологічні основи редагування. 

Коректурні знаки. Методи, техніки й 

методики редагування. Творчі й нетворчі 

методи редагування  

та планів. 

10     10 

Всього 30      

Кредит 2. Нормативна база редагування  

Тема 4. Нормативна база редагування. 

Поняття про норму. Класифікація норм за 

формою і за змістом  

6 2    4 

Тема 5. Поняття про помилку. Лінгвістична 

класифікація помилок .Стиль автора. Межі 

втручання редактора в текст 

14  2   12 

Тема 6. Лінгвістичні норми редагування: 

орфографічні, пунктуаційні, орфоепічні, 

стилістичні тощо. Психолінгвістичні норми 

редагування 

10     10 

Всього 30      

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

Тема 7. Інформаційні норми редагування. 

Поняття про новизну інформації  

Логічні норми редагування. Поняття про 

модальність  

Композиційні норми редагування. Поняття 

про композицію і архітектоніку тексту. 

Різновиди композиції  

8  2   6 

Тема 8. Соціальні норми редагування 

видання: етичні, естетичні, юридичні, 

політичні. Поняття про авторський договір  

12     12 

Тема 9. Видавничі норми редагування. 

Уніфікація елементів. Характеристика 

шрифтів, ілюстративних оригіналів  

Поліграфічні норми редагування видання. 

Поняття про оригінал-макет видання.  

10     10 

Всього 30      

Всього годин 90 6 10   74 



 

5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/

п 

Назва теми Кількі

сть 

год. 

Кредит 2. Нормативна база редагування 

1.  Тема 4. Нормативна база редагування. Поняття про норму. Класифікація 

норм за формою і за змістом 

2 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

2.  Тема 7. Інформаційні норми редагування. Поняття про новизну 

інформації  

Логічні норми редагування. Поняття про модальність  

Композиційні норми редагування. Поняття про композицію і 

архітектоніку тексту. Різновиди композиції. 

 

3.  Тема 9. Видавничі норми редагування. Уніфікація елементів. 

Характеристика шрифтів, ілюстративних оригіналів  

Поліграфічні норми редагування видання. Поняття про оригінал-макет 

видання. 

 

Всього 6 

Заочна форма навчання 

№ 

п/

п 

Назва теми Кількі

сть 

год. 

Кредит 2. Нормативна база редагування 

1.  Тема 4. Нормативна база редагування. Поняття про норму. Класифікація 

норм за формою і за змістом. 

2 

Всього 2 

 

6.Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Методологічні основи редагування 

1. Тема 3. Методологічні основи редагування. Коректурні знаки. 

Методи, техніки й методики редагування. Творчі й нетворчі 

методи редагування  

та планів. 

2 

Кредит 2. Нормативна база редагування 

2. Тема 5. Поняття про помилку. Лінгвістична класифікація 

помилок .Стиль автора. Межі втручання редактора в текст 

2 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

4. Тема 7. Інформаційні норми редагування. Поняття про новизну 

інформації  

Логічні норми редагування. Поняття про модальність  

Композиційні норми редагування. Поняття про композицію і 

архітектоніку тексту. Різновиди композиції  

2 

5. Тема 8. Соціальні норми редагування видання: етичні, 

естетичні, юридичні, політичні. Поняття про авторський договір  

2 

6. Тема 9. Видавничі норми редагування. Уніфікація елементів. 2 



Характеристика шрифтів, ілюстративних оригіналів  

Поліграфічні норми редагування видання. Поняття про 

оригінал-макет видання.  

 Всього 10 

Заочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 2. Нормативна база редагування 

2. Тема 5. Поняття про помилку. Лінгвістична класифікація 

помилок .Стиль автора. Межі втручання редактора в текст 

2 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

4. Тема 7. Інформаційні норми редагування. Поняття про новизну 

інформації  

Логічні норми редагування. Поняття про модальність  

Композиційні норми редагування. Поняття про композицію і 

архітектоніку тексту. Різновиди композиції  

2 

 Всього 4 

 

7. Теми самостійної роботи 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Методологічні основи редагування 

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

редагування. Підібрати текст для редагування із друкованих 

видань, ЗМІ, Інтернету тощо. Підібрати для аналізу тексти з 

різними жанрово- та структурно-стилістичними особливостями. 

6 

 Тема 2. Поняття про текст. Жанрові різновиди текстів. 

Дослідити структуру авторського оригіналу. З’ясувати, чого не 

вистачатиме для його комплектності у різних видах видань (на 

прикладі двох видань різних видів). 

10 

 Тема 3. Методологічні основи редагування. Коректурні знаки. 

Методи, техніки й методики редагування. Творчі й нетворчі 

методи редагування  

та планів. 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.  

12 

Кредит 2. Нормативна база редагування 

 Тема 4. Нормативна база редагування. Поняття про норму. 

Класифікація норм за формою і за змістом.  

4 

 Тема 5. Поняття про помилку. Лінгвістична класифікація 

помилок .Стиль автора. Межі втручання редактора в текст. 

Підібрати тексти з порушенням лінгвістичних та 

психолінгвістичних норм редагування, проаналізувати їх.  

12 



 Тема 6. Лінгвістичні норми редагування: орфографічні, 

пунктуаційні, орфоепічні, стилістичні тощо. Психолінгвістичні 

норми редагування. 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 . 

10 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

 Тема 7. Інформаційні норми редагування. Поняття про новизну 

інформації  

Логічні норми редагування. Поняття про модальність  

Композиційні норми редагування. Поняття про композицію і 

архітектоніку тексту. Різновиди композиції  

4 

 Тема 8. Соціальні норми редагування видання: етичні, 

естетичні, юридичні, політичні. Поняття про авторський 

договір.  

8 

 Тема 9. Видавничі норми редагування. Уніфікація елементів. 

Характеристика шрифтів, ілюстративних оригіналів  

Поліграфічні норми редагування видання. Поняття про 

оригінал-макет видання.  

 

6 

 Разом 74 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Методологічні основи редагування 

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

редагування. Підібрати текст для редагування із друкованих 

видань, ЗМІ, Інтернету тощо. Підібрати для аналізу тексти з 

різними жанрово- та структурно-стилістичними особливостями. 

10 

 Тема 2. Поняття про текст. Жанрові різновиди текстів. 

Дослідити структуру авторського оригіналу. З’ясувати, чого не 

вистачатиме для його комплектності у різних видах видань (на 

прикладі двох видань різних видів). 

10 

 Тема 3. Методологічні основи редагування. Коректурні знаки. 

Методи, техніки й методики редагування. Творчі й нетворчі 

методи редагування  

та планів. 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.  

10 

Кредит 2. Нормативна база редагування 

 Тема 4. Нормативна база редагування. Поняття про норму. 

Класифікація норм за формою і за змістом.  

4 



 Тема 5. Поняття про помилку. Лінгвістична класифікація 

помилок .Стиль автора. Межі втручання редактора в текст. 

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 

12 

 Тема 6. Лінгвістичні норми редагування: орфографічні, 

пунктуаційні, орфоепічні, стилістичні тощо. Психолінгвістичні 

норми редагування. 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 . 

10 

Кредит 3. Норми редагування тексту та видання 

 Тема 7. Інформаційні норми редагування. Поняття про новизну 

інформації  

Логічні норми редагування. Поняття про модальність  

Композиційні норми редагування. Поняття про композицію і 

архітектоніку тексту. Різновиди композиції  

6 

 Тема 8. Соціальні норми редагування видання: етичні, 

естетичні, юридичні, політичні. Поняття про авторський 

договір. 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. 

12 

 Тема 9. Видавничі норми редагування. Уніфікація елементів. 

Характеристика шрифтів, ілюстративних оригіналів  

Поліграфічні норми редагування видання. Поняття про 

оригінал-макет видання.  

 

10 

 Разом 84 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

1. І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

2. ІІ – підготовка та захист контрольної роботи; підготовка доповіді з 

висвітленням таких питань (на вибір): 

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.  

 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійному 

вивченню частини програмного матеріалу; систематизації, поглибленню, узагальненню, 

закріпленню та практичному застосуванню знань студента з навчальної дисципліни та 

розвити навички самостійної роботи. 

 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) самостійність виконання; 

2) логічність і послідовність викладення матеріалу; 

3) повнота виконання завдання; 

4) обґрунтованість висновків; 

5) використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

6) наявність конкретних пропозицій; 

7) якість оформлення; 

8) вміння захищати результати проведеного дослідження. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання 

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 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 



поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності 

публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання. 

Студенту виставляється дуже добре якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, 

допускаючи не більше 1-2 помилок або описок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом 

практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, 

обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні 

джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати 

факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені 

неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при 

викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або 

допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні помилки. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з 

даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, 

намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на 

занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного 

матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач. 

Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими 

помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене 

невміння розв’язувати навчальні задачі. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальн

і бали/сума Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 

 

Т3 Т1 Т2 Т3 

 

І-50 

ІІ-50 

 

300/100 

25 25 20 25 

 

25 

 

15 

 

20 20 25 

 



10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

11. Методи навчання  
Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод 

спостереження над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-

синтетична), робота з підручником, програмоване навчання, використання наочних 

посібників (рисунків, схем, таблиць).  

 

 

12. 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. 
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