
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут журналістики 

Кафедра видавничої справи  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Практикум з редакційної майстерності» 

 

Курс ІV, освітній рівень перший (бакалаврський) 

Спеціальність (спеціалізація): 035 Філологія, cпеціалізації 035.01 Українська 

мова та література  

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів, а саме: теоретичне питання – 10 

балів, аналітичне питання – 10 балів, практичне завдання – 20 балів 

 

Критерії оцінювання: 

 

Відповідь на теоретичне питання:  

9–10 балів – вичерпна відповідь на теоретичне запитання з 

демонстрацією знання студентом теоретичних і 

нормативних джерел та термінологічних понять і 

визначень; 

7–8 балів – ґрунтовна відповідь на теоретичне запитання з 

демонстрацією знання студентом термінологічних 

понять і визначень; 

5–6 балів – задовільна відповідь, коли студент розуміється на 

предметі розмови, але плутається в обґрунтуванні 

теоретичних положень; 

3–4 бали – недостатньо задовільне знання теоретичних 

положень дисципліни з можливістю відповіді на 

додаткове запитання; 

1–2 бали – незадовільне знання теоретичних положень 

дисципліни. 

 

Розкриття аналітичного питання:  

9–10 балів – ґрунтовне знання технології літературного 

редагування, техніки аналізу, техніки прийняття 



рішення, техніки правки, методик і методів 

редакторського аналізу; 

7–8 балів – добре знання технології літературного 

редагування, техніки аналізу, техніки правки, 

основних методик і методів редакторського 

аналізу; 

5–6 балів – знання технології літературного редагування, 

техніки аналізу, основних методик і методів 

редакторського аналізу; 

3–4 бали – задовільне знання технології літературного 

редагування, поняття про методики і методи 

редакторського аналізу, мету редакторської 

правки тексту; 

1–2 бали – загальне уявлення про технологію літературного 

редагування та мету редакторської правки тексту. 

 

Виконання практичного завдання:  

18–20 балів – бездоганне виконання редакторської правки 

тексту із застосуванням методів аналізу і правки; 

15–17 балів – у виправленні тексту простежуються ознаки 

корекції тематичної системи і структури, 

актуалізації теми та селекції фактичного 

матеріалу, грамотно виконано стилістичну і 

граматичну правки; 

12–14 балів – у виправленні тексту простежуються ознаки 

корекції тематичної системи і структури, 

актуалізації теми та селекції фактичного 

матеріалу, грамотно виконано стилістичну і 

граматичну правки; 

8–11 балів – правка тексту свідчить про те, що студент не 

оволодів знаннями з техніки аналізу тексту, у 

виправленні тексту простежується тільки 

стилістична і граматична правки; 

1–7 бали – коректура тексту; 

 

Орієнтовний перелік  питань і завдань: 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 

1. Об’єкт і предмет редагування. Мета й завдання редагування. 

2. Різні напрямки роботи редактора. 

3. Сфери роботи редактора і тексти, з якими працює редактор у різних сферах. 



4. Поняття про методологічну базу, методи редагування. 

5. Поняття про помилки як відхилення від норми. Межі усунення помилок. 

6. Видавнича структура авторського оригіналу. 

7. Структура текстової частини  оригіналу: лінгвістична, композиційна, 

інформаційна, логічна. 

8. Структура нетекстової частини  оригіналу: ілюстрації, таблиці, формули. 

9. Структура службового апарату видання. 

10. Довідково-пошуковий апарат видання: зміст, покажчики, колонтитули. 

11. Довідково-пояснювальний апарат видання: передмова, коментарі, примітки, 

додатки. 

12. Бібліографічний апарат видання, сучасні правила бібліографічного опису. 

13. Поняття редакційної норми. 

14. Загальні норми редагування текстів. 

15. Види норм за змістом. 

16. Зафіксовані й незафіксовані норми. Об’єктивні й суб’єктивні норми. Загальні й 

галузеві норми. Встановлені і невстановлені норми. 

17. Лінгвістичні норми. 

18. Психолінгвістичні норми. 

19. Логічні норми. 

20. Композиційні норми. 

21. Інформаційні норми. 

22. Наукові норми. 

23. Видавничі норми. 

24. Поліграфічні норми. 

25. Юридичні норми. 

26. Етичні норми. 

27. Естетичні норми. 

28. Загальна класифікація помилок. 

29. Інформаційні, модальні і фактичні помилки. 

30. Темпоральні, локальні і ситуативні помилки. 

31. Семіотичні і тезаурусні помилки. 

32. Копіювальні помилки, причини їх виникнення, локалізація спотворень. 

33. Класифікація методів виправлення. 

34. Формалізовані методи виправлення. 

35. Неформалізовані методи виправлення. 

36. Коректурні знаки. 

37. Особливість редагування текстів залежно від їх різновидів (короткі/довгі). 

38. Особливість редагування текстів залежно від їх різновидів (усні/письмові). 

39. Особливість редагування текстів залежно від їх різновидів 

(оригінальні/перекладні). 

40.  Форма тексту в роботі редактора. 



 

АНАЛІТИЧНЕ ПИТАННЯ 

1. Проаналізуйте помилки в запропонованому тексті та запропонуйте шляхи їх 

усунення. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

1. Здійсніть редакторську правку тексту та обґрунтуйте правки. 

 

 

 

Екзаменатор     канд. філол. наук М. В. Александрович 

     

Завідувач кафедри    канд. наук із соц. комун. Л. Г. Масімова 
 


