
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ЖУР-31) 
1. Код: ПП 15; 

2. Назва: «Авторське редагування»; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: 1-й (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3-й; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6-й; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 7 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Галич В. М., д. філол. н., професор. 

9. Результати навчання: після вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати: 

теоретико-методологічні засади курсу, зокрема методи, аспекти і джерела дослідження 

авторського редагування, базові поняття; усвідомлювати місце авторського редагування в теорії 

соціальної комунікації та в системі знань про видавничу справу і редагування, сутність авторського 

редагування як творчого процесу та галузі літературного редагування; уміти: пов’язувати теорію 

авторського редагування з практикою підготовки твору до друку, проводити комплексний аналіз 

конверсивних змін у текстах видатних авторів – письменників-публіцистів: подавати інтерпретацію 

авторських виправлень, відзначати їхню творчу індивідуальність, переймати уроки майстерності; 

здійснювати саморецензування й авторське редагування власних текстів різних жанрів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Українська мова в засобах 

масової комунікації», «Історія української літератури», «Теорія літератури», «Основи 

журналістики», «Інформаційна журналістика», «Аналітична журналістика», «Художньо-

публіцистичні жанри», «Теорія і практика журналістської діяльності». 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Прикладна 

мас-медійна логіка». 

12. Зміст курсу: (перелік тем): Методологічні основи курсу «Авторське редагування. Авторське 

редагування як предмет наукового вивчення. Історія авторського редагування. Джерела вивчення 

проблем авторського редагування. Термінологічна база курсу. Джерела дослідження саморедагування 

Олеся Гончара: історіографія творчості, епістолярій, щоденникові записи. Соціокультурна модель 

авторського редагування письменників кін. ХІХ – поч. ХХ ст.(Лесі Українки, М. Коцюбинського, І. 

Франка, Б. Лепкого, В. Стефаника). Квалітативний та когнітивно-естетичний, комунікативно-

прагматичний та аксіологічний аспекти саморедагування. Стереотипи авторського редагування 

художніх та публіцистичних творів в епістолярній парадигмі письменників-класиків. Авторське 

редагування літературно-критичної публіцистики: композиційно-тематична реконструкція твору. 

Публіцистична стаття: аргумент, факт, образ у майстерні Гончара-саморедактора. Нарис: 

діалектика суб’єктивного і об’єктивного в конверсивних діях автора. Заголовок у творчій лабораторії 

саморедактора: світоглядно-мовна рецепція. Метафора в публіцистиці крізь призму авторського 

редагування: увиразнення національної основи культурологічних концептів твору. Асоціонім як форма 

вираження зображальної журналістики: прагматика обрання і правки. Психолінгвістичний 

експеримент як метод вивчення проблем авторського редагування. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел)  

1. Галич В. М. Літературне редагування публіцистичних творів Олеся Гончара та редакторська 

діяльність письменника // Галич В. М. Олесь Гончар – журналіст, публіцист, редактор: еволюція 

творчої майстерності: монографія. К.: Наук. думка, 2004. С. 739–803. 

2. Галич В. М., Куцевська О. С. Дискурс авторського редагування публіцистичного твору: творча 

лабораторія Олеся Гончара: монографія. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 

272 с. 

3. Дроздова А. В. Авторське редагування художнього твору в параметрах соціального простору і 

соціального часу: творча лабораторія Олеся Гончара: дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій / спеціальність 27.00.05 – теорія та історія  видавничої 

справи та редагування. ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012. 585с. [з додатками]. 

4. Іванченко Р. Г. Літературне редагування: підручник. К.: Вища школа, 1983. 368 с. (Репринтне 

перевидання 2003 р., Парламентське вид-во).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Носко А. М. Соціокультурна модель авторського редагування письменників кінця ХІХ – початку ХХ 

століття: епістолярна парадигма: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій / спеціальність 27.00.05 – теорія та історія  видавничої справи та 

редагування. ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012. 327 с. [з додатками]. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
38 год. лекцій, 36 год. практичних занять, 136 год. самостійної роботи. Разом –210 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання творчого, 

практичного та дослідницького характеру, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): виконання тестових або творчих завдань двох модульних 

контрольних робіт (20 б.+20 б.) або тестовий екзамен. 

Поточний контроль (60 балів): укладання опорних конспектів до тем, що виносяться на самостійне 

опрацювання, виконання індивідуальних завдань, виконання творчих та практичних завдань, розробка 

мультимедійних презентацій. 

16. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри українознавства,  

к. філол. н., доцент                                                                                Л. Д. Малевич 

                               

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PT 15 

2. Title: «Author's editing» 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: 1 (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 6 

7. Number of established ECTS credits: 7 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych V. M., Doctor of 

Philology, professor 

9. Learning outcomes: аfter studying the discipline the student must know: theoretical and methodological 

principles of the course, in particular methods, aspects and sources of research of author's editing, basic 

concepts; be aware of the place of author's editing in the theory of social communication and in the system of 

knowledge about publishing and editing, the essence of author's editing as a creative process and the field of 

literary editing; be able to: connect the theory of author's editing with the practice of preparing a work for 

publication, conduct a comprehensive analysis of convertible changes in the texts of prominent authors - 

writers-publicists: provide interpretation of author's corrections, note their creative individuality, learn 

lessons; to carry out self-review and author's editing of own texts of various genres. 
10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures. 

11. •Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Ukrainian language in the media», 

«History of Ukrainian literature», «Literary theory», «Fundamentals of journalism», «Information 

journalism», «Analytical journalism», «Artistic and journalistic genres», «Theory and practice of 

journalism». 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): «Applied Mass Media 

Logic». 
 12. Course contents: (list of topics): Methodological bases of the course «Author's editing. Author's editing 

as a subject of scientific study. History of author's editing. Sources of studying the problems of author's 

editing. Terminological base of the course. Sources of Oles Honchar's research of self-editing: historiography 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



of creativity, epistolary, diary entries. Sociocultural model of author's editing of writers XIX - early XX 

century (Lesya Ukrainka, M. Kotsyubynsky, I. Franko, B. Lepky, V. Stefanyk). Qualitative and cognitive-

aesthetic, communicative-pragmatic and axiological aspects of self-editing. Stereotypes of authorial editing of 

works of art and journalism in the epistolary paradigm of classic writers. Author's editing of literary-critical 

journalism: compositional-thematic reconstruction of the work. Journalistic article: argument, fact, image in 

the workshop of Gonchar-self-editor. Essay: the dialectic of subjective and objective in the author's 

conversion actions. Title in the creative laboratory of the self-editor: worldview-language reception. 

Metaphor in journalism through the prism of author's editing: expression of the national basis of 

culturological concepts of the work. Association as a form of expression of image journalism: pragmatics of 

election and editing. Psycholinguistic experiment as a method of studying the problems of author's editing. 

13. Recommended educational editions: (indicate up to 5 sources) 

1. Halych V. M. Literary editing of journalistic works of Oles Honchar and editorial activity of the writer // 

Halych VM Oles Honchar – journalist, publicist, editor: evolution of creative skill: monograph. K .: Nauk. 

Dumka, 2004. Р. 739–803. 

2. Halych V. M., Kutsevska O. S. Discourse of author's editing of a journalistic work: Oles Honchar's creative 

laboratory: monograph. Luhansk: Luhansk Taras Shevchenko National University,2013. 272 p. 

3. Drozdova A. V. Author's editing of a work of art in the parameters of social space and social time: Oles 

Honchar's creative laboratory: dissertation for the degree of Candidate of Sciences in Social Communications 

/ specialty 27.00.05 – theory and history of publishing and editing. Luhansk Taras Shevchenko National 

University, 2012. 585p. [with attachments]. 

4. Ivanchenko R. G. Literary editing: a textbook. Kyiv: Higher school, 1983. 368 p. (Reprint reprint 2003, 

Parliamentary edition). 

5. Nosko A. M. Sociocultural model of author's editing of writers of the end of the XIX - the beginning of the 

XX century: epistolary paradigm: dissertation for the degree of candidate of sciences in social 

communications / specialty 27.00.05 – theory and history of publishing and editing. Luhansk Taras 

Shevchenko National University, 2012. 327 p. [with attachments]. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
38 hours lectures, 36 hours Practical classes, 136 hours independent work. Total  ‒ 136 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and role 

games, use of mul using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): performance of test or creative tasks of two modular control works (20 points + 20 

points) or a test exam. 

Current control (60 points): compilation of reference notes to topics submitted for independent study, performance 

of individual tasks, performance of creative and practical tasks, development of multimedia presentations. 

16. Language of teaching: Ukrainian  

 

 
Head of the Department of Ukrainian Studies, 

candidate of philological sciences, associate professor                                  L. D. Malevich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


