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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Випускний екзамен з курсу «Редагування освітніх видань» для 

здобуття освітнього ступеня «бакалавр» є не тільки перевіркою теоретичних 

знань і практичних навичок з методики аналізу і вдосконалення текстових 

матеріалів у зв’язку з підготовкою їх до друку, що отримали студенти 

упродовж навчання в університеті, але й важливим завершальним етапом у 

підготовці фахівця з редакторської справи, покликаного забезпечити 

ґрунтовне оволодіння студентами методами і прийомами редакторської 

роботи з текстами різних видів і жанрів, їх тематичною й композиційною 

структурою, фактологічним матеріалом, мовою і стилем відповідно до 

чинних норм тих наук, з якими взаємодіє редагування (лінгвістика, 

психолінгвістика, логіка тощо). 

Екзамен повинен виявити, якою мірою майбутні редактори опанували 

основні розділи науки про редагування, як глибоко усвідомили основні 

процеси редакційно-видавничого процесу, засвоїли теоретичний матеріал 

курсів «Загальне редагування», «Редакторський аналіз», «Історія видавничої 

справи», «Літературне редагування». 

Рекомендована програма складена з урахуванням вимог, що ставляться 

перед студентом на випускному екзамені, з метою виявити, наскільки 

різнобічними і глибокими є його знання з дисципліни. 

Питання екзаменаційних білетів орієнтовано на перевірку знань 

випускника та його вмінь чітко будувати свою відповідь із використанням 

належної кількості фактів й аргументів, оперувати відповідним 

ілюстративним матеріалом для доведення висловленого, робити критичний 

аналіз твору з метою правильної оцінки та допомоги автору в удосконаленні 

форми і змісту матеріалу. 

Випускник повинен засвідчити уміння застосовувати набуті знання на 

практиці, розкривати закономірності редакторської справи з умінням 

виокремити етапи редакційно-видавничого процесу та ролі редактора в 

кожному з них, здійснювати всебічний багатоаспектний аналіз твору з 

проникненням у творчу лабораторію автора з метою зрозуміти, що хотів 

сказати автор, яким був його задум, з якою метою написав текст. 

Метою державної атестації студента є визначення фактичної 

відповідності його підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики.  

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціаліції 

«Редагування освітніх видань» є нормативним документом Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, який розроблено 

кафедрою практичного мовознавства на основі ОПП бакалавра денної та 

заочної форм навчання напряму підготовки 6.020303 Філологія (українська 

мова та література), 0203 Гуманітарні науки освітнього ступеня «Бакалавр» 

відповідно до затвердженого навчального плану. 
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Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про 

Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими 

спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників 

за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист 

№ 1/9736 від 06.12.2007 р.). 

Методика проведення комплексного кваліфікаційного екзамену зі 

спеціалізації «Редагування освітніх видань» 

Випускний екзамен зі спеціалізації «Редагування освітніх видань» 

проводиться за білетами, які містять три питання. Відповіді на питання білета 

студент готує письмово на робочому місці і усно дає відповідь членам 

комісії. 

Зміст білета формується таким чином, щоб тривалість усної відповіді з 

комплексного екзамену не перевищувала 0,5 академічної години. 

Відповідь студента на державному екзамені має задовольняти такі 

вимоги: 

науковість, знання та вміння користуватися понятійним апаратом 

науки; 

виклад відповідей на запитання у методологічному, комунікаційному, 

етичному аспектах, аргументація основних положень, відповіді з прикладами 

з сучасної практики навчання та професійної діяльності; 

володіння різноманітними методами редагування та застосовування їх 

відповідно до конкретного виду освітніх видань; 

від студента вимагається добре володіння теоретичним матеріалом, 

уміння застосовувати його при обґрунтуванні редакторських правок під час 

роботи з авторським оригіналом. 

Результати складання кваліфікаційного іспиту визначаються оцінками: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і оголошуються в день 

проведення іспиту після оформлення протоколу засідання ДЕК. 
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З дисципліни «Редакторський аналіз» 

 

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: визначення 

основних понять, їх відмінності; норми і методи редагування; сутність 

логічного аналізу тексту; особливості різних видів композиційної структури і 

композиційних шаблонів; особливості елементарних стилів мовлення і видів 

тексту, визначення поняття “верстання”, особливості загальних і спеціальних 

норм верстання; основні методичні вимоги до аналізу мови і стилю твору; 

особливості різних видів правки і коректури; правила застосування 

коректурних знаків. 

Підготовлений фахівець повинен вміти: застосовувати на практиці 

набуті теоретичні знання; здійснювати тематичний аналіз тексту; перевіряти 

логічну будову тексту; перевіряти точність і достовірність фактологічного 

матеріалу; аналізувати композиційну структуру тексту; здійснювати правку 

тексту, застосовуючи коректурні знаки; користуватися прийомами видалення 

типових нормативно-стилістичних помилок; працювати із зверстаним 

текстом, контролювати його основні елементи (переноси, “висячі” рядки, 

виділення тощо). 

 

1. Редакторський аналіз у професійній діяльності редактора. 

Організація процесу редакторського аналізу як виробничого для редактора. 

Умови успішного здійснення редакторського аналізу. Редакторський аналіз як 

мислительна діяльність редактора над твором. 

2. Організація та зміст редакторського аналізу. Загальне поняття 

редакторського аналізу. Місце редакторського аналізу в процесу редагування. 

Предмет механізм редакторського аналізу тексту: предмет редакторської 

оцінки і редакторського аналізу тексту; основний механізм редакторської 

оцінки і редакторського аналізу тексту. 

3. Редакторський аналіз газетно-журнальних, рекламних, 

інформаційних видань. Газетно-журнальні видання: фактаж, структура, манера 

викладу. Рекламні видання. Інформаційні видання.  

4. Редакторський аналіз наукових, науково-популярних, довідкових 

видань. Наукові видання: ознайомчий аспект, структурний аспект, змістовий 

аспект. Науково-популярні видання: дизайн та оформлення, популяризація 

викладу матеріалу. Довідкові видання: розробка загальної концепції 

майбутнього довідкового видання. 

5. Редакторський аналіз навчальних і художніх видань. Навчальні 

видання: специфіка типологічного ряду, загальна методика роботи редактора, 

структурування змістової частини, забезпечення належного навчально-

методичного рівня тексту, забезпечення взаємозв’язку текстового та 

ілюстративного матеріалу. Художні видання: типологія художніх творів та їх 

видань, редагування творів класичної літератури, редагування творів 

сучасних письменників. 

6. Редакторський аналіз за допомогою комп’ютерних програм. 



6 

 

«Революція» у теорії та практиці редагування. Редактор і комп’ютерні засоби 

контролю правопису. Редактор і автоматизована система оптичного 

розпізнання тексту та його переклад з іншої мови. 

7. Текст як основний об'єкт редакторського аналізу. Основні риси й 

ознаки тексту. Особливості процесу виникнення тексту. Зафіксованість 

тексту як його основна ознака. Когерентність тексту. Місце редактора в 

комунікативному акті. 

8. Психологічні засади роботи редактора над текстом. Праця редактора 

як співтворчість з автором. Мета втручання редактора в текст. Основна 

суперечність у тексті між індивідуальним і соціальним. Роль редактора в 

подоланні цієї суперечності. Ситуаційний контекст. Досягнення 

інформативної, емоційної та спонукальної адекватності розуміння тексту. 

Психологічні причини авторських помилок. Труднощі, які виникають під час 

«перекладу» з внутрішнього мовлення. Процес редакторської інтерпретації 

тексту. Психологічні закономірності, що є визначальними для глибокого 

авторського аналізу тексту. Мотивація в редакторській діяльності. 

Використання специфічних дій-навиків у редакторському аналізі. 

9. Межі втручання редактора в текст. Чотири аспекти втручання 

редактора в авторський текст. Редакторське втручання в текст і порушення 

авторської манери викладу. Особливості визначення меж редакторського 

втручання в текст. 

10. Види текстів та особливості їх редагування. Різні трактування 

поняття «вид тексту». Різні класифікації видів текстів. Особливості 

редагування різних видів текстів. Текст-розповідь і особливості його 

редагування. Текст-опис і специфіка його редагування. Особливості 

редагування тексту-роздуму. 

11. Текст як цілісність та його окремі компоненти. Тема твору і 

предмет мовлення: дефініції теми твору. Предмет мовлення як діяльнісна 

категорія. Система понять «тема твору – предмет мовлення». Актуальність 

теми – як поняття соціально відносне. Тема і факт. Два обмеження у 

визначенні факту. Поділ змісту на факти, його основні критерії. Основні 

якісні характеристики фактів. Роль фактичного матеріалу в темоорганізації. 

Функції фактів. Авторські факти та факти-цитати. Композиція і тема: 

визначення композиції; архітектоніка матеріалу та питання культури 

вираження теми; рубрикація та заголовковий комплекс; абзацоподіл. 

12. Техніка редакторського аналізу. Методика аналізу тематичної 

організації твору: методи тематичного аналізу: метод фразового членування 

твору, метод пофразового визначення тематичної системи твору, метод 

тематичного прогнозування (антиципації), метод рубрикації, метод 

тематичних зіставлень, метод моделювання тематичної структури. Методика 

інтерпретації актуальної теми: метод якісної оцінки теми; метод 

прогнозування читацьких реакцій. Методика аналізу розкриття теми: 

фактологічний аналіз; композиційно-архітектонічний аналіз.  

13. Редакторський аналіз композиції рукопису. Робота редактора над 
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композицією рукопису. Методика оцінювання композиції рукопису. Основні 

вимоги до композиції рукопису. Прийоми роботи редактора над композицією 

твору. Залежність композиції твору від жанру. Залежність композиції твору 

від засобу масової інформації. Залежність композиції твору від типу видання. 

Методика редакторської оцінки рубрикації. Текст і заголовок. Функції 

заголовка та типи його зв'язку з текстом. Типові змістово-структурні, 

жанрово-стильові та композиційні помилки. 

14. Редакторський аналіз фактичного матеріалу. Основне завдання 

редактора. Загальні умови успішного аналізу. Оцінка відповідності фактів 

методологічним вимогам до них. Оцінка функціональних якостей, 

ілюструючих, інформаційних і конкретизуючих фактів. Причини фактичної 

неточності і недостовірності тексту. Прийоми перевірки точності і 

достовірності фактів. Оцінка цитат.  

15. Логічні засади редакторського аналізу. Хід логічного аналізу і його 

головне завдання. Прийоми виявлення логічних зв’язків: виділення слів або 

розділових знаків, що виражають характер логічних зв’язків; співвіднесення 

суджень або понять, логічний зв’язок між якими словесно або пунктуаційно 

не виражений. Прийоми перевірки правильності логічних зв’язків. 

16. Мовностилістичні особливості тексту та завдання редактора. 

Основні методичні вимоги до аналізу. Вироблення навичок аналізу тексту з 

логічного боку. Прийоми виправлення поширених помилок. Перевага роботи 

редактора, що володіє навичками стилістичного аналізу. 

17. Методика правки тексту. Основні завдання правки. Найважливіші 

правила виправляння тексту. Види правки. Особливості й сфера 

використання правки-вичитування. Редакторська робота над текстами, які 

потребують правки-скорочення. Правка-доопрацювання – найпоширеніший 

вид редакційних виправлень у журналістських текстах. Правка-переробка як 

різновид творчості. 
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Афіша, 2001.  

6. Різун В.В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – 128 с. 
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7. Сава В.І. Основи техніки творення книги: Навчальний посібник. – 

Львів: Каменяр, 2000. – 136 с. 

8. Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: Навчальний 

посібник. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 224 с. 

9. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний 

посібник. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 560 с. 

 

ДОПОМІЖНА 

 

1. Абрамович А.В., Лазаревич Э.А. Практикум по литературному 

редактированию. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.  

2. Алексеева М.И., Гаранина И.С., Накорякова К.М. Методика 

редактирования. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975, 1976. – Вып. 1, 2. 

3. Западов А. От рукописи к печатной странице: о мастерстве 

редактора. – М.: Сов. писатель, 1982.  

4. Іванченко Р.Г. Літературне редагування. – К.: Вища шк., 1983.  

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

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

6. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських 

тектсів: Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2003. – 544 с.  

7. Качкан В.А., Лизанчук В.В. Особливості підготовки матеріалів 

для радіо і телебачення. – Львів: ЛДУ, 1987. 

8. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища шк., 1982.  

9. Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет: основи теорії, 

методики, дослідження трансформації незалежних видань України, 

регулювання моральних порушень. – Львів: Світ, 1998. 

10. Лихтенштейн Е.С., Михайлов А.И. Редактирование научной, 

техниченкой литературы и информации. – М.: Высшая школа, 1974. – 312 с. 

11. Льюис Б. Диктор телевидения: Пер. с англ. – М.: Искусство, 1973.  

12. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 

1998. – 472 с. 

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

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

14. Мильчин А.Э. Методика и техника редактирования текста. – М.: 

Книга, 1972.  

15. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора: 

Редакционно-издательское  оформление книги. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 

800 с. 

16. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник. – К.: ЦУЛ, 

2002. 

17. Накорякова К.М. Редактирование материалов массовой 

информации. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.  

18. Настольная книга издателя / Е.В. Малышкин, А.Э. Мильчин, А.А. 

Павлов, А.Е. Шадрин. – М.: Аст; Олімп, 2004. – 811 с. 



9 

 

19. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. – К.: ИМСО МО 

Украины, НВФ "Студцентр", 1999.  

20. Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. Нариси про текст: 

Теоретичні питання комунікації і тексту. – К.: Київ. ун-т, 1998.  

21. Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста. – М.: 

Книга, 1972. 

22. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. – М.: Высш. 

шк., 1980. 

23. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. – М.: Книга, 

1979.  

24. Стилистика и литературное редактирование / Под ред. проф. В.И. 

Максимова. – М.: Гардарики, 2004. – 651 с. 

25. Терехова В.С. Литературное редактирование: Учебное пособие. – 

Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. – 96 с. 

26. Феллер М.Д. Эффективность сообщения и литературный аспект 

редактирования. – Львів: Вища шк., 1978.  

27. Шаповал Ю.Г. Телевізійна публіцистика: методологія, методи, 

майстерність. – Львів: Видавн.центр ЛНУ імені Івана Франка 2002.  

28. Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування: тексти лекцій. – 

К.: ВПЦ Київський ун-т, 2005. – 254 с. 

29. Яцимірська М.Г. Мислення – мова – мовлення: когнітивні та 

психолінгвістичні аспекти // Проблеми української термінології. Вісник Нац. 

ун-ту "Львівська політехніка". – №453. – Львів: НУ "Львівська політехніка", 

2002.  

 

З дисципліни «Історія видавничої справи» 

 

Студент повинен знати: основні історичні етапи та провідні осередки 

розвитку рукописного книготворення в світі і Україні; основні історичні 

етапи та провідні осередки розвитку друкарства в світі та Україні; визначні 

пам’ятки світової і української видавничої справи – рукописні та друковані 

книги, що найбільше вплинули на суспільну свідомість та цивілізаційний 

поступ людства; основні віхи та особливості діяльності визначних 

редакторів, друкарів, видавців; проблемно-тематичний репертуар 

книговидання, що найбільше був витребуваним серед читачів у різні 

історичні епохи; особливості матеріальної конструкції та змістової частини 

видань у ретроспективі; фундаментальні дослідження з історії видавничої 

справи зарубіжних та українських дослідників; 

Студент повинен уміти: оперувати поняттями та термінами з історії 

видавничої справи у майбутній професійній діяльності; використовувати 

досвід кращих попередників фаху в структуруванні та редагуванні сучасних 

видань; втілювати нереалізовані творчі напрацювання попередників у своїх 

реальних видавничих програмах; узагальнювати й оприлюднювати в своїй 

публікаторській діяльності найцікавіші пізнавальні й повчальні факти з 
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історії видавничої справи; самостійно й результативно проводити 

бібліографічний пошук необхідних видань в бібліотечній та електронній 

базах даних. 

 

1. Історія видавничої справи як професійно орієнтована дисципліна 

редакторсько-видавничого фаху. Об’єкт і предмет вивчення дисципліни. 

Зв’язок зі спеціальними дисциплінами. Значення дисципліни для підготовки 

спеціалістів видавничої справи. Проблематика наукових досліджень. 

Діяльність дослідницьких центрів та дослідників історії видавничої справи 

України. 

2. Соціально-історичні передумови виникнення рукописання і 

книготворення в світі. Передумови виникнення письма і алфавіту в кожного 

народу. Соціальна, інформаційна та пізнавальна функція перших рукописних 

текстів. Первинні матеріали, на яких творилися тексти (камінь, глина, 

піраміди, дерев’яні дощечки, бамбукові пластини, шовк, папірус).  

3. Світові осередки рукописання. Вплив перших рукописних книг на 

суспільну свідомість. Свята земля. Ассирія. Китай. Греція. Спалення книг 

світського характеру як прояви боротьби влади з інакодумство. Як Гус як 

символ інакодумства.  

4. Українська рукописна книга дохристиянської доби. Проблеми 

періодизації рукописного книготворення в Україні. Писемні пам’ятки, 

створені на українських землях, зокрема протиукраїнський архів «Кам’яна 

могила», «Велесова книга», «руське» письмо» та «руські» переклади ІХ ст. 

Проблеми досліджень давніх писемних пам’яток. 

5. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття 

християнства. Провідні осередки рукописної справи в Україні: Десятинна 

церква, Софійський собор у Києві, Києво-Печерська лавра. Осередки 

книгописання на Чернігівщині, у Галичині, Волині, Карпатській Русі. 

Осередки книго писання при монастирях. Творці та переписувачі книжок. 

Удосконалення техніки писання та самих текстів. Книжкові шедеври ХІ-ХVІ 

століть. Редакторсько-видавничий аспект творення «Реймського Євангелія», 

«Ізборника Святослава», «Псалтиря Київського», «Києво-Печерського 

патерика» та інших давньоукраїнських рукописних шедеврів. 

6. Соціально-політичні передумови виникнення друкарства у світі. 

Передумови запровадження у видавничу практику рухомих літер. Печатки і 

штампи як предтечі друкарства. Метод набиття візерунків на тканині. 

Ксилографічний метод множення текстів та ілюстрацій на папері. Перші 

спроби створення рухомих літер. Доля друкарського винаходу. Лаврін 

Костер. Йоган Гутенберг: життя. Йоган Гутенберг: друки. Ствердження 

друкарства в Європі і світі як чинник кардинальних змін в організації 

редакційно-видавничої справи. Поширення друкарства в Європі. Відмінності 

технології друкарства на Заході і Сході. Противники друкарства. Значення 

друкарства: редакційно-видавничий аспект. 

7. Структурування ранніх книжкових видань за змістом та художнім 
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оформленням як елемент упорядницької праці видавців. Перемови. 

Післямови. Посвяти. Титульні сторінки. Покажчики. Повідомлення про 

помилки 

8. Концепції витоків українського друкарства: науковий та 

ідеологічний аспекти. Передумови виникнення друкарства в Україні: 

запровадження у видавничу практику рухомих літер, печатки і штампи як 

предтечі друкарства, метод набиття візерунків на тканині, ксилографічний 

метод множення текстів та ілюстрацій на папері. Ствердження друкарства як 

чинника кардинальних змін в організації редакційно-видавничої справи та 

суспільному поступі в цілому. Концепції витоків українського друкарства: 

науковий та ідеологічний аспекти. Фіоль Швайпольт – перший друкар 

українських книжок.  

9. Витоки, етапи становлення та розвитку друкарства на Галичині та 

Закарпатті. Історія виникнення та розвиток друкарства на українських землях 

Галичини та Закарпатті. Життєвий шлях Івана Федорова, Михайла Сльозки, 

Арсенія Желіборсього, Йосипа Шумлянського та інших видавців українських 

друків. Діяльність друкарні Львівського братства, Снятинської, Крилоської, 

учнівської друкарень. Видавнича діяльність Грушівського монастиря. 

Суспільно-політичні обставини зародження друкарства на Волині. Видавнича 

діяльність Костянтина Острозького. Друки Острозької, Дерманської,  

Почаївської друкарень, інших осередків друкування. Особливості підготовки 

та творення «Острозької Біблії».  

10. Українські друкарські шедеври ХV-ХVІІ століть: редакторсько-

видавничий аспект. Житейські і професійні перипетії у Івана Федоровича в 

Острозі. Острізька та Дерманська друкарні. Почаївський осередок 

книгодруку. Кирило Ставровецький. Боротьба Почаївських друкарів за право 

друку. Боротьба католиків і православних за право володіти друкарнею. 

Значення Почаївської друкарні в історії української культури. Рохманівська, 

Четвертинська та Кременецька друкарні. 

11. Видавнича діяльність Києво-Печерської та Чернігівської друкарень. 

Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври. Спустошуючий слід лихоліть. 

Заснування друкарні: перекази, документальні свідчення. Єлисей 

Плетенецький. Папір і папірні для друкарні. Перші друки. Поширення 

лаврських  видань. Руйнування справи печерських друкарів. Чернігівсько-

сіверський друкарський осередок. Перша друкарня в Чернігові. Друкарня 

Лазара Барановича: новгород-сіверський період. Чернігівський період. 

12. Видавнича та друкарства справа в Центральній та Східній частинах 

України у ХVІ-ХVІІІ століттях. Зародження і побутування видавничої справи 

у Києві, Чернігові, на Поділлі та в інших центрально-східних регіонах 

України. Київські та регіональні друкарні. Видавнича діяльність Києво-

Печерської та Чернігівської друкарень. Друкарство на Поділлі. Діяльність 

Єлисея Плетенецького, Захара Копистецького, Петра Могили, Спиридона 

Соболя, Лазаря Барановича та інших видавців. Поширення видань. 

13. Видання в Україні книг Святого Письма: долі перекладів і видавців. 
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Біблійні книги серед народів світу. Біблія як предмет книгознавчого аналізу. 

Біблійний текст як основа розвитку мови кожного народу. Ранні спроби 

перекладів і видань Біблій на українських землях. Острозька Біблія. Руські 

письмена в Херсонесі ІХ століття. Проект князя Костянтина Острозького. 

Збирання різномовних рукописів та перекладачів. Московське перевидання 

українського книжкового шедевру. Доля острозьких Біблій. Видання Книги 

книг літературною мовою: долі перекладів і перекладачів та редакторів. 

Переклад Пилипа Морачевського. Спроби Маркіяна Шашкевича та 

Володимира Александрова. Переклад Пантелеймона Куліша. Переклад Івана 

Огієнка. Загроза знищення Огієнкового рукопису. Видання української Біблії 

лондонськими друкарями. Інші переклади й видання. 

14. Цензура як чинник заборони українського друкованого слова в 

період існування Російської імперії. Причини виникнення цензури в Росії і 

специфіка її застосування до українського друку. Принципові відмінності в 

умовах розвитку раннього друкарства в Україні і Росії. Початок цензури 

українських друків. Посилення каральних функцій цензури. Специфіка 

застосування цензурного законодавства до українського друку. Українські 

видання до викриття Кирило-Мефодіївського братства. Цензурний терор 

після “справи братчиків”. Справа Каленика Шейковського. Українські 

граматики – російським алфавітом. Основні антиукраїнські цензурні 

циркуляри та їх вплив на друкарство. Валуєвський циркуляр 1863 року. 

Емський указ 1876 року. Цензура після Емського указу. Революція 1905 року 

і спроба скасування цензури українського друку. Царський маніфест від 17 

жовтня 1905 року. Видавничий рух в умовах дії Валуєвського і Емського 

указів. Цензура видавничої справи як чинник заборони українства. 

“Тенденційно придуманий термін “Україна”. Особливо “крамольні” книги. 

Сторінки цензурних журналів як свідки нищення українства. Форми 

цензурних репресій проти українських видавців та редакторів. 

15. Українськомовні видання періоду цензурних заборон і обмежень: 

доля друків та видавців. «Кобзар» видання М. Драгоманова у Женеві. 

«Кобзар» Т. Шевченка видання В. Доманицького. «Про українську мову і 

українську школу» М. Грушевського. «Історія України» М. Грушевського. 

«Українська муза» (упоряд. О. Коваленко). «Украинская жизнь» (упоряд.  С. 

Петлюра). 

16. Українські видавництва і видавничі осередки ХІХ - початку ХХ 

століть. Видавнича діяльність в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Цензура в Росії 

та специфіка її застосування до українського друку, зокрема, цензурні 

обмеження україномовних видань і переслідування видавців на прикладах 

«Кобзаря» (видання М. Драгоманова у Женеві), «Історії України» М. 

Грушевського, «Української музи» (упорядкування О. Коваленка), 

«Украинской жизни» (упорядкування С. Петлюри) та інших видань.  

17. Видавничий рух доби визвольних змагань українського народу 

(1917-1923). Ситуація з українським друком напередодні Лютневої революції 

1917 року. Відновлення цензури. Напівлегальне книговидання. Формування 
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нової видавничої мережі. Політика українських урядів у видавничій справі. 

18. Видавнича справа в Україні радянської доби: організаційний аспект. 

Руйнування кращих набутків минулого. Ревізія випущеної літератури. 

Знищення надрукованих та підготовлених до друку видань. Закриття чинних 

видавництв та експропріація друкарського обладнання. Творення нової 

книговидавничої системи. Становлення законодавчої бази. Державні органи 

щодо управління видавничою справою. Еволюція видавничої мережі 

радянського типу. Формування типології видавництв. Структура 

українського книговидання напередодні розвалу Радянського Союзу. 

19. Видавнича справа та редагування в сучасній Україні. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

БАЗОВА 

Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша 

культура і наука, 2003. – 496 с. (2-ге вид. – 2007).  

Тимошик М. Її величність – книга / Передмова В. Скопенка. – К.: 

Наша культура і наука, 1999. - 308 с. 

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія українського друкарства / 

Упорядк., передмова і примітки М. Тимошика. -  К.: Наша культура і наука, 

2007. - 536 с. 
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З дисципліни «Літературне редагування» 

 

Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати: визначення 

понять «літературне редагування», «технічне редагування», «художнє 

редагування», їх відмінності; основні норми і методи редагування; сутність 

логічного аналізу тексту, способи виявлення і перевірки логічних зв’язків у 

ньому; особливості різних видів композиційної структури і композиційних 

шаблонів; особливості елементарних стилів мовлення і видів тексту, їх 

зв’язок із жанрами журналістських творів; визначення поняття «верстання», 

особливості загальних і спеціальних норм верстання; основні методичні 

вимоги до аналізу мови і стилю твору; загальну класифікацію помилок; 

особливості різних видів правки і коректури; правила застосування 

коректурних знаків. 

Уміти: застосовувати на практиці набуті теоретичні знання; 

здійснювати тематичний аналіз тексту; перевіряти логічну будову тексту; 

перевіряти точність і достовірність фактологічного матеріалу; аналізувати 

композиційну структуру тексту; здійснювати правку тексту, застосовуючи 

коректурні знаки; користуватися прийомами видалення типових нормативно-

стилістичних помилок; працювати із зверстаним текстом, контролювати його 

основні елементи (переноси, «висячі» рядки, виділення тощо). 

 

1. Предмет і завдання курсу. 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. 
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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.  

2. 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. 

3. 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. 
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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. 

4. 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 
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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. 

5. 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 мовностилістичних 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 
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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. 

6. Робота редактора з фактологічним матеріалом. Факт у структурі 

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. 

7. 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 



20 

 

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. 

8. 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. 
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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. 

9. Особливості редагування текстів різних видів та жанрів. Різні 

трактування поняття «вид тексту». Різні класифікації видів текстів. 

Особливості редагування різних видів текстів. Текст-розповідь і особливості 

його редагування. Текст-опис і специфіка його редагування. Особливості 

редагування тексту-роздуму. Специфіка редагування тексту-визначення. 

Різновиди журналістських текстів за їх жанрово- та структурно-

стилістичними особливостями (класифікація А.М.Васильєвої). 

10. 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. 

11. Помилки у повідомленнях засобів масової інформації. Помилка як 

об’єктивне відхилення від норми. Значущі і незначущі помилки. Загальна 

класифікація помилок: інформаційні, модальні, фактичні, темпоральні, 
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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. 

12. Особливості роботи редактора зі 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. 
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ: 

 

1. Масова комунікація, умови її функціонування. 

2. Структура масової комунікації як системи. 

3. Поняття інформації. Критерії оцінки суспільної інформації. Види 

інформації. 

4. Головні комунікативні канали, їх характеристика. 

5. Комунікативні технології, їх характеристика. 

6. Головні види комунікативних дискурсів. 

7. Засоби масової комунікації, їх характеристика. 
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8. Масовоінформаційна діяльність у сучасному суспільстві. 

Концепція інформаційного суспільства. 

9. Інформаційний простір держави. Інформаційна політика держави. 

10. Інформаційна безпека держави. Інформаційні війни. 

11. Поняття «помилка» у редакторській діяльності. Принципи поділу 

помилок. Загальна класифікація помилок. 

12. Причини допущення мовних помилок. Критерії виявлення 

помилок. 

13. Фактичні та логічні помилки. 

14. Типи мовних помилок. 

15. Видавництво. Головні ознаки класифікації сучасних видавництв. 

16. Типові структури сучасних видавництв. 

17. Розробка видавничої програми. 

18. Договори у видавничій справі. 

19. Видавнича продукція та її види. 

20. Основні розмірні та кількісні параметри видань. 

21. Поняття книги. Змістова структура книги. 

22. Матеріальна структура книги. 

23. Службова частина видання. 

24. Підготовчий етап видавничого процесу. 

25. Редакційний етап видавничого процесу. 

26. Виробничий етап видавничого процесу. 

27. Маркетинговий етап видавничого процесу. 

28. Редакторські професії та фахові вимоги до них. 

29. Редагування та його види. 

30. Етапи редагування. 

31. Редакторський аналіз у професійній діяльності редактора. 

32. Організація процесу редакторського аналізу як виробничого для 

редактора. 

33. Умови успішного здійснення редакторського аналізу. 

34. Редакторський аналіз як мислительна діяльність редактора над 

твором. 

35. Структура редакторського аналізу (загальна). 

36. Структура редакторського аналізу за одиницями тексту. 

37. Структура редакторського аналізу за сторонами (якостями) 

тексту. 

38. Структура редакторського аналізу при розгляді рукопису. 

39. Праця над рукописом як складний творчий процес. 

40. Розуміння тексту і усвідомлення формальних засобів передачі 

змісту. 

41. Мислительні прийоми, що сприяють кращому розумінню тексту.  

42. Перевірка точності та глибини розуміння тексту. 

43. Сприйняття тексту (читацьке, слухацьке, глядацьке) та 

передбачення розуміння ними тексту. 
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44. Визначення загальних, особливих та індивідуальних рис твору та 

усвідомлення задуму автора. 

45. Структура редакторського аналізу з метою удосконалення змісту 

і форми рукопису. 

46. Редакторський аналіз та літературно-художня критика. 

Редакторський аналіз – критика, звернена до автора. 

47. Структурна одиниця тексту, тривалість тексту. Вимоги до 

редакторської оцінки тексту. 

48. Основні завдання правки, найважливіші правила виправляння 

тексту, види правки. 

49. Особливості й сфера використання правки-вичитування. 

50. Редакторська робота над текстами, які потребують правки-

скорочення. 

51. Правка-доопрацювання – найпоширеніший вид редакційних 

виправлень у тексті. 

52. Правка переробка як різновид творчості. 

53. Поняття «вид тексту». Різні класифікації видів тексту. 

Особливості редагування різних видів тексту. 

54. Текст-розповідь і особливості його редагування. 

55. Текст-опис і специфіка його редагування. 

56. Особливості редагування тексту-роздуму. 

57. Специфіка редагування тексту-визначення. 

58. Різновиди журналістських текстів за їх жанрово- та структурно-

стилістичними особливостями (класифікація А.М.Васильєвої).  

59. Текст у єдності всіх його компонентів як предмет редакторського 

аналізу. Методика умовного членування тексту. 

60. Критерії виокремлення структурних одиниць тексту. 

61. Робота редактора над композицією рукопису. 

62. Особливості редакторського аналізу структурних особливостей 

тексту. 

63. Методика оцінювання композиції рукопису. Правила побудови 

журналістського твору. 

64. Основні вимоги до композиції рукопису. 

65. Прийоми роботи редактора над композицією твору. 

66. Залежність композиції твору від жанру, від типу видання. 

67. Методика редакторської оцінки рубрикації. 

68. Текст і заголовок. Функції заголовка в ЗМІ та типи його зв'язку з 

текстом. 

69. Типові змістово-структурні, жанрово-стильові та композиційні 

помилки. 

70. Умови додержання законів і норм логічно правильного мислення. 

71. Основні завдання редактора в оцінюванні тексту твору з 

логічного погляду. Прийоми, за допомогою яких вирішують ці завдання. 
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72. Чотири основні закони правильного мислення та умови їх 

додержання в журналістському тексті. 

73. Формування в редактора навиків усунення логічних помилок. 

Класифікація логічних помилок. 

74. Основи методики редакторської роботи над фактичним 

матеріалом. 

75. Перевірка фактичного матеріалу – один із найважливіших етапів 

редакторської діяльності. 

76. Типова фактичні помилки. Психологічні причини фактичних 

помилок. 

77. Фактологічні особливості текстів різних видів і завдання 

редактора під час їх аналізу. 

78. Види фактичного матеріалу. 

79. Редакційно-технічне оформлення цитат. 

80. Редакційно-технічне оформлення числового матеріалу. 

81. Редакційно-технічне оформлення дат. 

82. Редакційно-технічне оформлення власних імен. 

83. Редакційно-технічне оформлення власних назв. 

84. Редакційно-технічне оформлення скорочень. 

85. Медіасофія й медіапрагматика. Місце медіалінгвістики в системі 

наук. 

86. Редакторський аналіз мовностилістичних особливостей тексту. 

87. Залежність мовностилістичних особливостей тексту від жанру 

твору, від типу видання, від мовного оточення автора. 

88. Типові помилки в мові ЗМІ. Причини їх виникнення та способи 

уникнення. 

89. Використання словників та довідників у праці редактора. 

90. Редакторський аналіз за допомогою комп’ютерних програм: 

91. Об’єкт і предмет вивчення в „Історії видавничої справи”. 

Загальнонаукові методи та історія видавничої справи: історизм, комплексний 

підхід, наукова об’єктивність. Спеціальні методи: порівняльно-історичний, 

метод моделювання.  

92. Допоміжні історичні дисципліни й історія видавничої справи: 

археологія, геральдика, археографія, палеографія, кодикологія, текстологія, 

хронологія. 

93. Періодизація історії видавничої справи: ідеологічні аспекти в 

російській в радянській гуманітарній науці щодо періодизації історії 

української видавничої справи. Сучасні підходи та їх критерії.  

94. Основні групи джерел з історії видавничої справи, їх 

характеристика.  

95. Інкунабули (першодруки).  

96. Документальні, інтерпретивні джерела та спроби їх реконструкцій.  

97. Архівні джерела з історії видавничої справи: нормативні акти про 

створення та умови діяльності друкарень, особові справи друкарів, 



28 

 

внутрішня документація рукописних та друкарських осередків 

(поліграфічних підприємств), листи та документи в складі фондів 

адміністративних та судових установ, листи та інші документи приватного 

походження, давні бібліотечні каталоги та біобібліографічні покажчики 

видатних постатей видавничо-друкарської справи.  

98. Музеї історії книги (Остріг, Львів, Київ). Колекції манускриптів. 

99. Роль, значення і завдання історіографії історії видавничої справи.  

100. Основоположники історіографії й бібліографії в галузі 

досліджень української книги: О. Лазаревський, М. Максимович, М. 

Комаров, І. Левицький, Д. Дорошенко.  

101. Діяльність Бібліографічної комісії Наукового товариства імені 

Шевченка. 

102. Історичні етапи появи й розвитку національних дослідницьких 

центрів видавничої галузі.  

103. Український науковий інститут книгознавства у Києві: тематика 

дослідної діяльності, причини ліквідації.  

104. Діяльність провідних фахівців історії видавничої справи та 

книгознавства (Ю. Меженко, С. Маслов. І. Свенціцький, Л. Биховський, І. 

Огієнко та ін.). 

105. Організація та діяльність редакцій періодичних фахових видань 

(„Книгарь” „Бібліологічні вісти”, „Українська книга”), присвячених  

книговидавничій проблематиці.  

106. Зарубіжні дослідники  української книги.  

107. Видання Книжкової палати України, інші сучасні періодичні 

видання з проблематики історії, теорії і практики видавничої справи та 

редагування („Вісник Книжкової палати”, „Друкарство”, „Палітра друку”, 

„Друк і книга”, „Книжковий клуб-плюс”, „Книжковий огляд”, „Книжник-

ревю” та ін.)  

108. Зміст навчальної дисципліни „Історія видавничої справи”, її 

зв’язок зі спеціальними дисциплінами, значення для підготовки спеціалістів 

видавничої справи. 

109. Попередники сучасної книги. Виникнення письма й алфавіту як 

предтеча книгописання. Первинний “книжковий” матеріал. Форми книги.  

110. Ранні осередки рукописної книги на Близькому Сході, в Азії та 

Європі.  

111. Глиняні книги Ассирії. Єгипет.  

112. Форми китайської рукописної книги. Індія.  

113. Єврейські рукописні книги. Греція і Рим.  

114. Роль рукописної книги в суспільному поступі. Причини 

поширення рукописання.  

115. Становлення книгозбірень. Книга в долях Горація та Овідія. 

Вимоги давньоєврейських талмудистів до переписувачів книг. 

116. Обставини і причини недослідженості проблеми. Безповоротні 

втрати стародавніх пам’яток. Вивезення книг за межі України.  
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117. Книги як політичні заручники в “українському питанні”. Перші 

спроби перегляду усталеної періодизації. 

118. Періодизація становлення та розвитку давньоукраїнської 

рукописної справи.  

119. Книжкова справа  в Україні перед прийняттям християнства.  

120. Писемні тексти архіву “Кам’яна Могила”. Велесова книга. 

“Руське” письмо і “руські” переклади ІХ століття. Літопис Аскольда. 

121. Провідні осередки рукописної справи. Десятинна церква у Києві. 

Софійський собор у Києві. Києво-Печерська лавра. Чернігівська земля. 

Галичина і Волинь. Карпатська Русь. 

122. Творці й переписувачі книг як перші автори, перекладачі, 

редактори і видавці. Світські каліграфи. Осередки при монастирях.  

123. Книжкові шедеври ХІ-ХУІ століть. Остромрова Євангелія. 

Реймська Євангелія. Пересопницька Євангелія.  

124. Перший друкар українських книжок Швайпольт Фіоль 

(Святополк Філь). 

125. Друкарство на Галицькій землі. Житейські і професійні перипетії 

у Львові Івана Федоровича.  

126. Огляд Галицьких друкарень. Друкарня Львівського 

Ставропигіального братства. Михайло Сльозка та його друкарня. Друкарні 

єпископів Арсенія Желіборського та Йосифа Шумлянського.  

127. Позальвівські друкарні: Стрятинська, Килоська, Угорцівська, 

Унівська.  

128. Житейські і професійні перипетії у Івана Федоровича в Острозі. 

Острізька та Дерманська друкарні.  

129. Почаївський осередок книгодруку. Кирило Ставровецький. 

Боротьба Почаївських друкарів за право друку. Боротьба католиків і 

православних за право володіти друкарнею. Значення Почаївської друкарні в 

історії української культури. 

130. Рохманівська, Четвертинська та Кременецька друкарні. 

131. Київське друкарство: друкарні Спиридона соболя та Тимофія 

Вербицького, друкарня Київської духовної академії, Київська губерніальна 

друкарня. 

132. Провінційне друкарство на Київщині: Фастівська, Бердичівська 

та Махнівська друкарні. 

133. Друкарство на Поділлі. Друкарні в Могилеві, Тульчині, Кам’янці. 

134. Друкарство на теренах Східної України: Єлисаветград, 

Кременчук, Харків, Миколаїв, Полтава, Глухів. Мандрівна друкарня кн. 

Потьомкіна. 

135. Польське друкарство. 

136. Єврейське друкарство 

137. Російське друкарство.  

138. Суспільні потреби і політичні перепони на шляху становлення 

видавничої справи в університетах 
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139. Перші спроби києво-могилянців. Козацькі проекти університетів 

та їх друкарень. Проекти приватних осіб. 

140. Друкарня Харківського університету. 

141. Друкарня Львівського університету. 

142. Причини виникнення цензури в Росії і специфіка її застосування 

до українського друку   

143. Принципові відмінності в умовах розвитку раннього друкарства в 

Україні і Росії. Початок цензури українських друків.  

144. Специфіка застосування цензурного законодавства до 

українського друку. Українські видання до викриття Кирило-Мефодіївського 

братства.  

145. Цензурний терор після “справи братчиків”. Справа Каленика 

Шейковського. Українські граматики – російським алфавітом. 

146. Основні антиукраїнські цензурні циркуляри та їх вплив на 

друкарство. Валуєвський циркуляр 1863 року. Ємський  указ 1876 року. 

Цензура після Ємського указу.  

147. Революція 1905 року і спроба скасування цензури українського 

друку. Царський маніфест від 17 жовтня 1905 року. Видавничий рух в умовах 

дії Валуєвського і Ємського указів. 

148. Цензура видавничої справи як чинник заборони українства. 

“Тенденційно придуманий термін “Україна”. Особливо “крамольні” книги.  

149. Сторінки цензурних журналів як свідки нищення українства. 

Форми цензурних репресій проти українських видавців та редакторів. 

 

Затверджено на засіданні кафедри практичного мовознавства 26 грудня 

2019 року (протокол № 5). 


