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Циклова комісія з видавничої справи, культури та української філології 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Основи редакторської майстерності» 

 

III курс 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Галузь знань 06 Журналістика 

Спеціальність 061 Журналістика 

Освітня програма  061.00.03 Видавнича справа та редагування 

Семестр VІ 

Форма проведення: письмова  дистанційна 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб та платформ 

Google: Hangouts Meet – для організації відеозв’язку зі студентами; Google 

Forms – для проведення письмового тестування з практичним завданням 

 

Критерії оцінювання: 

тестування – 30 балів: 

- завдання I оцінюється в один бал (усього 7 балів); 

- завдання II оцінюється у два бали (усього 10 балів);  

- завдання  III оцінюється в один бал (усього 5 балів); 

- завдання IV оцінюється у два бали (усього 8 балів). 

практичне завдання – 10 балів. 

 

 

Перелік тем, які винесено на екзамен: 

 

1. Основи редагування. Зміст та завдання редагування. Мета й завдання 

редагування.  

2. Етапи редакційно-видавничого процесу.  

3. Загальна схема  редакційно-видавничого процесу. 

4. Вимоги до авторського і видавничого оригіналу. 

5. Рецензування авторського оригіналу.  

6. Послідовність роботи редактора під час підготовки видавничого оригіналу.  

7. Редакторський висновок. 

8. Методи редагування і виправлення. 

9. Формалізовані й неформалізовані (творчі) методи редагування. 

10. Види редакційної правки. 



11. Формальний і творчий підхід у роботі редактора.  

12. Редакторська правка: доцільність і головні завдання. 

13. Редакторський аналіз: предмет і завдання. 

14. Поняття про композицію твору. 

15. Елементи композиції. 

16. Структура і композиція твору. 

17. Поняття про архітектоніку. Елементи архітектоніки твору. 

18. Аспекти редакторського аналізу структури тексту. 

19. Текстова і нетекстова інформація у творі. 

20. Види і функції таблиць у тексті.  

21. Літературна техніка твору.  

22. Робота редактора над мовою і стилем твору. 

23. Лінгвістичні норми редагування.  

24. Причини виникнення мовних штампів та способи їх усунення.  

25. Мовні кліше.  

26. Поняття про творчість. Рівні творчості. 

27. Етапи творчого процесу редактора.  

28. Робота літературного редактора з художнім редактором.  

29. Редагування ілюстрацій, підписів до них та супровідного тексту.  

30. Художнє оформлення книги. 

31. Принципи побудови композиції видання. 

32. Поняття апарату книги.  

33. Елементи апарату книги. 

34. Редакторська підготовка довідково-допоміжного апарату видання. 

35. Редакторська підготовка науково-довідкового апарату видання. 
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