
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ЖУР-21) 
1. Код: ПП 8; 

2. Назва: «Редагування в ЗМІ»; 

3. Тип: обов’язковий; 

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

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-й; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-й; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Галич В. М., д. філол. н., професор. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

визначення понять «літературне редагування», «галузеве редагування», «загальне 

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; специфіку елементарних стилів 

мовлення і видів тексту, їх зв’язок із жанрами журналістських творів; основні 

методичні вимоги до редакторського аналізу мови і стилю твору; загальну 

класифікацію помилок; особливості різних видів правки і коректури тексту; уміти: 

застосовувати набуті теоретичні знання в практиці підготовки журналістського 

твору до друку; здійснювати тематичний аналіз тексту; перевіряти логічну будову 

тексту; перевіряти точність і достовірність фактологічного матеріалу; 

аналізувати композиційну структуру тексту; здійснювати правку тексту; 

користуватися прийомами вилучення типових нормативно-стилістичних помилок; 

здійснювати цілісний редакторський аналіз тексту та писати редакторський 

висновок. 

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», «Основи 

журналістики», «Інформаційна журналістика»,«Аналітична журналістика», 

«Теорія літератури». 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): «Історія української журналістики». 

12. Зміст курсу (перелік тем): Вступ до курсу «Редагування в ЗМІ». Редагування в 

ЗМІ як наукова й навчальна дисципліна. Редагування як суспільно-культурна 

професійна діяльність. Редагування в ЗМІ в контексті історії видавничої справи. 

Редактор і текст. Редакційно-видавничий процес. Сутність і методологічні основи 

редагування як творчо-виробничого процесу. Типологія помилок і шляхи їх усунення. 

Практичні аспекти редакторської діяльності в ЗМІ. Редакторський аналіз тексту: 

загальні поняття. Структура редакторського аналізу Логічні засади редагування. 

Композиційні норми редагування. Методика праці редактора над фактичним 

матеріалом. Мовностилістичні особливості тексту в засобах масової інформації 

та завдання редактора. Галузеве редагування. Специфіка редагування газетно-

журнальних видань. Норми редагування радіо-, телепрограм та інтернет-видань. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Карпенко В. О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, 

практика: підручник. К.: Університет «Україна», 2007. 431с. 

2. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: навчальний 

посібник. Львів: ПАІС,2005. 304 с. 

3.  Партико 3. В. Галузеве редагування в засобах масової інформації: конспект лекцій. 

Львів: Афіша, 2007. 104 с. 

4. Різун В. В. Літературне редагування. К.: Либідь, 1996. 240 с. 

5. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. К.: Наша культура і наука, 2005. 

С. 201-362. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 30 год. практичних занять, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 

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 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 8; 

2. Title: «Editing in the media» 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: 1 (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 6 

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

M., Doctor of Philology, professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must know: the definition 

of "literary editing", "branch editing", "general editing", "technical editing", "artistic 

editing", their differences; basic rules and methods of editing; the essence of logical 

analysis of the text, ways to identify and verify logical connections in it; features of 

different types of compositional structure and compositional patterns; specifics of 

elementary speech styles and types of text, their connection with genres of journalistic 

works; basic methodological requirements for editorial analysis of the language and style 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



of the work; general classification of errors; features of different types of editing and 

proofreading; be able to: apply the acquired theoretical knowledge in the practice of 

preparing a journalistic work for publication; carry out thematic analysis of the text; 

check the logical structure of the text; check the accuracy and reliability of factual 

material; analyze the compositional structure of the text; edit the text; use the techniques 

of removing typical normative and stylistic errors; perform a holistic editorial analysis of 

the text and write an editorial opinion. 

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», «Fundamentals of journalism», 

«Information journalism», «Analytical journalism», «Literary theory». 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
«History of Ukrainian Journalism». 

12. Course contents: (list of topics): Introduction to the course "Editing in the media". 

Editing in the media as a scientific and educational discipline. Editing as a socio-cultural 

professional activity. Editing in the media in the context of the history of publishing. 

Editor and text. Editorial and publishing process. The essence and methodological 

foundations of editing as a creative and production process. Typology of errors and ways 

to eliminate them. Practical aspects of editorial activity in the media. Editorial analysis of 

the text: general concepts. The structure of editorial analysis 10. Logical principles of 

editing. Compositional editing norms. Methods of work of the editor on the actual 

material. Linguistic features of the text in the media and the tasks of the editor. Sectoral 

editing. Specifics of editing newspaper and magazine publications. Norms for editing 

radio, TV programs and Internet publications. 

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

1. Karpenko V. O. Fundamentals of editorial skills. Theory, methods, practice: a textbook. 

K .: University "Ukraine", 2007. 431 p. 

2. Kapelyushny A. A Editing in the media: a textbook. Lviv: PAIS, 2005. 304 p. 

3.  Partiko 3. V. Sectoral editing in the media: lecture notes. Lviv: Afisha, 2007. 104 p. 

4. Rizun V. V. Literary editing. K .: Lybid, 1996. 240 p. 

5. Timoshik M. Book for author, editor, publisher. K .: Our culture and science, 2005. P. 

201-362. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
32 hours lectures, 30 hours Practical classes, 118 hours independent work. Total  ‒ 180 

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 tasks of two modular control works (20 points 

+ 20 points) or 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


