
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ РЕДАГУВАННЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 061 – «ЖУРНАЛІСТИКА» 

ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ЖУРНАЛІСТИКА» 

ОСВІТНЬОГО СТКПЕНЯ «БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019



 2 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни «Лінгвістичні основи редагування»  для студентів для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 061 – «Журналістика» за спеціалізацією 

«Журналістика» освітнього ступеня «Бакалавр» 

  

 

 

 

Укладач   к. філол. .н., доц. Н.М. Алексеєнко 

 

 

Рецензент д .філол. н., проф. К.Л. Сізова 

 

Кафедра філології та видавничої справи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № __________   від  _____ ___________  2019 р. 

Голова методичної ради     _______________   проф. В.В. Костін 

 

 

 



 3 

 

ЗМІСТ 

Вступ …………………………………………………………………………….4 

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної     

дисципліни…………………………………………………………………..…6 

2  Перелік тем і питань для самостійного опрацювання..…………..…….......8 

3  Питання до заліку…………………………………………………………….14 

    Список літератури …………………………………………………………...17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

ВСТУП 

 

 

Дисципліна «Лінгвістичні основи редагування» вивчає українську мову 

сучасної публіцистики. Розширення процесів демократизації нашого 

суспільства вимагає підготовки фахівців, що володіють лінгвістичними 

нормами. Вивчення курсу має на меті допомогти студентам оволодіти 

теоретичними знаннями та практичними навичками щодо лінгвістичного 

аналізу тексту, навчитися правильно їх складати, піднести загальну 

лінгвістичну культуру, ефективно використовуючи її у професійній діяльності.  

Методичні вказівки призначені для студентів 1 курсу спеціальності 061 

«Журналістика», складені відповідно до навчальної програми й орієнтують 

студентів на самостійне систематичне й поглиблене вивчення дисципліни. 

Мета навчальної  дисципліни «Лінгвістичні основи редагування» – 

формування системних знань з лінгвістики редагування, засвоєння норм 

редагування текстів, набуття практичних навичок редагування текстів різних 

типів. 

Завдання вивчення дисципліни «Лінгвістичні основи редагування» –  

надання знань про лінгвістику як науку та формування навичок редагування 

текстів різних типів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення 

дисципліни студенти повинні: 

знати : 

- основи лінгвістики як науки; 

- особливості тексту та його композиції; 

- методи лінгвістичного дослідження тексту; 

- категорії тексту; 

- загальну методику роботи над текстом;  

- лінгвістичні норми редагування для різних рівнів.  
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вміти : 

- застосовувати на практиці методи лінгвістичного дослідження тексту та 

методику оцінювання композиції тексту;  

- виявляти та виправляти лінгвістичні помилки на різних рівнях;  

- робити стилістичні правки;  

- усувати логічні неточності у структурі текстів. 

Методичні вказівки складаються з наступних частин: вступу, тем та 

погодинного розкладу лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни, 

загального змісту дисципліни, питань для модульного контролю та списку 

літератури.  

До видів самостійної роботи належать реферування літературознавчих 

джерел та аналіз творів художньої літератури. 

До системи забезпечення самостійної роботи навчально-методичними 

засобами входять підручники та посібники, видання творів художньої 

літератури. 

Приступаючи до вивчення курсу, необхідно ознайомитися зі змістом, 

обсягом і питаннями кожної теми. Вивчення курсу рекомендується вести 

окремими темами. Питання для самоперевірки акцентують увагу на 

найважливіших моментах теми.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№   

ТЕМА 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

 Модуль 1 

1 Лінгвістика редагування як теоретико-

прикладна дисципліна  

2 15   

2 Теорія тексту 2 15   

3 Методи лінгвістичного дослідження 

тексту 

2 20   

4 Загальні вимоги до створення тексту 2 25   

5 Категорії тексту 2 25   

 Модуль 2 

6 Лінгвістичні норми для рівня фонем 1 10   

7 Лінгвістичні норми для рівня 

елементарних знаків (графем) 

1 10   

8 Лінгвістичні норми для  словосполучень  2 10   

9 Лінгвістичні норми для рівня морфем. 2 10   

10 Лінгвістичні норми для рівня простих і 

складних синтаксичних конструкцій  

2 10   

11 Лінгвістичні норми для рівня 

надфразових єдностей, блоків, дискурсів 

2 10   

 Всього 20 260   

 

2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1 Лінгвістика редагування як теоретико-прикладна дисципліна 

1. Історичні витоки редагування.  

2. Теоретичні основи редагування.  

3. Лінгвістичні рівні редагування. 

Питання для самоперевірки 

1. Які причини виникнення мовознавчого напряму «лінгвістика тексту»? 

2. Які напрями досліджень теорії тексту, граматики тексту, стилістики 

тексту? 
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3. Що є об’єктом і предметом вивчення лінгвістики? 

4. Коли виникла лінгвістика тексту як самостійна мовознавча дисципліна? 

5. Які особливості еволюції лінгвістики тексту як мовознавчої дисципліни? 

6. Які наукові галузі історично займалися дослідженням текстів? 

Література: [1, с. 20-56; 7, с. 4-15; 8, с. 10-46; 12, с. 110-132; 16, с. 7- 20]. 

 

Тема № 2  Теорія тексту 

1. Особливості писемного тексту.  

2. Поняття «текст» як основний об'єкт лінгвістики.  

3. Текст як наукове поняття.  

4. Текст і дискурс.  

5. Речення і висловлювання.  

6. Ознаки тексту.  

7. Класифікація текстів. 

8. Особливості текстової комунікації. 

Питання для самоперевірки 

1. Які особливості тексту як одиниці писемного мовлення, на відміну від 

усного? 

2. Які причини складності визначення тексту? 

3. Які існують концепції тексту та які аспекти вивчення тексту в них є 

провідними? 

4. Які чинники перетворюють нетекст на текст?  

5. У чому полягає різниця між текстом і дискурсом? 

6. За якими критеріями диференціюють тексти публіцистики? 

7. Які фактори впливають на ефективність текстової комунікації? 

8. У чому полягають особливості текстової комунікації? 

Література: [1, с. 10-68; 5, с. 14-35; 8, с. 20-76; 11, с. 10-32; 17, с. 27- 40]. 

 

Тема № 3  Методи лінгвістичного дослідження тексту 

1. Описовий метод.  
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2. Структурний метод.  

3. Математичні та комп'ютерні методи і прийоми аналізу тексту.  

4. Герменевтичний підхід у лінгвістичному дослідженні тексту. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке метод? У яких значеннях використовують термін «метод»?  

2. Що таке методика? 

3. Яке призначення описового методу?  

4. Що таке лінгвостатистика та стилостатистика? 

5. Чим відрізняються прийоми зовнішньої, внутрішньої, міжрівневої 

інтерпретації від контекстуально-інтерпретаційного методу?  

6. Що таке інтерпретація тексту? Які є види інтерпретації? 

7. Які особливості інтерпретації публіцистичного тексту? 

Література: [2, с. 3-10; 9, с. 95-120; 10, с. 17-27; 16, с. 92-184; 19, с. 18-58]. 

 

Тема № 4 . Загальні вимоги до створення тексту  

1. Композиція тексту.  

2. Змістова композиція тексту.  

3. Лінгвістична композиція.  

4. Архітектоніка тексту.  

5. Абзац та способи його виділення.  

6. Графічно-шрифтове оформлення.  

7. Методика оцінювання композиції тексту. 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні складники тексту та варіанти їх розміщення в тексті? 

2. Яких загальних вимог слід дотримуватися при створенні текстів? 

3. Що включає поняття «змістова композиція»?  

4. Яку роль у тексті виконують «семантичні опори» та лексична 

стратифікація? 

5. Що включає в себе поняття «лінгвістична композиція»?  

6. Яку роль у тексті виконують конектори та граничні демаркатори? 
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7. У чому полягає роль усталених мовних зворотів в організації змісту?  

8. Яку структуру має типовий абзац?  

9. Яку функцію виконують внутрішньотекстові демаркатори?  

 Література: [4 с. 6-8; 6, с. 6-8; 11, с. 57-64; 13, с. 61-65; 14, с. 3-9; 20, с. 8-35]. 

 

Тема № 5 Категорії тексту 

1. Загальне поняття про категорії тексту.  

2. Категорія зв'язності.  

3. Категорія цілісності.  

4. Категорія дискретності (членування).  

5. Категорія інформативності.  

6. Категорія континууму. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому складність визначення кількості, типології, ієрархії категорій 

тексту? 

2. Як поділяються категорії тексту? 

3. За допомогою яких засобів досягається зв’язність тексту? 

4. Якими засобами досягається автосемантія окремих відрізків тексту? 

5. Яка різниця між цілісністю та завершеністю тексту? 

6. Який вид інформацїі використовують у публіцистичних текстах?  

7. Як реалізовується модальність у тексті? 

8. Що таке текстовий континуум? 

9. Яку роль виконують видо-часові форми дієслів у творенні текстового 

континууму?  

10. Які ще мовні засоби реалізують категорію континууму? 

11. Яким чином у текстах реалізується ретроспекція та проспекція? 

Література: [3 с. 5-18; 7, с. 2-8; 8, с. 5- 8; 10, с. 51-69; 14, с. 41-69; 16, с. 3-

49; 22, с. 25-60]. 

 

Тема № 6 Лінгвістичні норми для рівня фонем 
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1. Фонетика та фонетична транскрипція.  

2. Фонема та її функції. 

3. Фонетичні норми сучасної української мови.  

4. Фонетичні явища та фонетична краса мовлення. 

Питання для самоперевірки 

1. Якими мовними явищами, ознаками характеризується фонетична краса 

мовлення? 

2. Які засоби належать до фонетичних, фонематичних, орфоепічних і 

акцентологічних? 

3. Якою є частотність використання голосних і приголосних фонем у різних 

стилях мови?  

4. Яку стилістичну функцію виконують повтори різних фонем (рефрен, 

асонанс, алітерація, рима, ритміка, звукоповторення) в текстах? 

5. Що являє собою наголос (динамічний, постійний і логічний) у словах?  

6. Як впливає зміна наголосу в окремих словах і в словах у складі речення 

на семантику та стилістичну функцію мовних одиниць? 

7. Чи властива інтонація слову, яке вимовляється окремо?  

8. У чому полягає і як виявляється комунікативна, а отже й стилістична 

функція інтонації?  

9. Які особливості має інтонація в писемній формі мовлення? 

Література: [11, с. 110-200; 13, с. 87-120; 20, с. 56-69; 22, с. 5-68]. 

 

Тема №  7 Лінгвістичні норми для рівня елементарних знаків (графем) 

1. Графіка української мови.  

2. Сучасні орфографічні норми української мови.  

3. Два паралельні методи контролю лінгвістичних норм.  

4. Методи пошуку орфографічних помилок за допомогою комп’ютера. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під терміном графіка? 

2. Які основні вимоги графіки як науки? 
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3. Чим визначаються ступінь  досконалості графічної системи мови? 

4. Які особливості української графіки? 

5. Що таке орфографія? 

6. На яких принципах базується українська орфографія? 

7. У чому особливість  кожного із принципів? 

8. Чи відповідає графіка української мови вимогам графіки як науки? 

Література: [8, с. 70-81;  14, с. 23-91; 15, с. 70-97; 18, с. 20-38; 22, с.74-122]. 

 

Тема № 8 Лінгвістичні норми для рівня слів і словосполучень 

1. Лексичні норми.  

2. Морфологічні характеристики слів.  

3. Контроль словникового складу повідомлень.  

4. Точність слововживання.  

5. Методи для контролю термінів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під лексичним значенням слова? 

2. Чому слова поділяються на повнозначні і неповнозначні? 

3. Чим викликана поява слів з переносним значенням? 

4. За яких умов відбувається перенесення значень? 

5. Які бувають види переносних значень слова? 

6. Що розуміють під полісемією слова? 

7. Що таке синекдоха? 

Література: [5, с. 10-108; 11, с. 46-86; 17, с. 20-84; 18, с. 210-370; 19, с. 110-

122; 22, с. 180-198]. 

 

Тема № 9 Лінгвістичні норми для рівня морфем 

1. Морфемний склад слова.  

2. Основа слова та види основ.  

3. Способи словотвору.  

4. Порушення норм на рівні морфологічної будови слова. 



 12 

 

Питання для самоперевірки 

1. Чим відрізняється морфема від звука і складу? 

2. Які морфеми входять і які не входять до складу основи? 

3. Які основи називаються непохідними? 

4. Поясніть, за якими ознаками основи відносять до похідних. 

5. Які морфеми називають суфіксами? 

6. Які морфеми називають префіксами? 

7. Яка частина слова називається коренем?  

8. Які основи називаються непохідними, похідними, зв’язаними? 

Література: [5, с. 27-30; 7, с. 120-170; 12, с. 157-183, 18, с. 85-98; 24, с. 30-132]. 

 

Тема № 10 Лінгвістичні норми для рівня простих і складних синтаксичних 

конструкцій 

1. Просте речення.  

2. Складне речення.  

3. Безсполучникове речення.  

4. Норми для рівня речень. 

Питання для самоперевірки 

1.  Чим відрізняються сурядні та підрядні словосполучення? 

2. Які види речень найчастіше вживаються в публіцистичних текстах? Чим 

можна це пояснити? 

3. Який виділяють порядок слів у реченні? 

4. Як узгоджується присудок з однорідними підметами? З підметом, 

вираженим числівником або кількісно-іменниковим зворотом? 

5. Яких правил слід дотримуватися при використанні однорідних членів 

речення? 

6. У чому своєрідність використання односкладних речень? 

7. У чому полягає комунікативно-стилістична сутність усіх різновидів 

неповних речень? 

8. Якого стилістичного ефекту можна досягти при використанні речень зі 



 13 

 

вставними та вставленими одиницями? 

9. Які є види звертань? 

Література: [5, с. 27-30; 7, с. 120-170; 12, с. 157-183, 21, с. 85-98; 23, с. 30-82; 

24, с. 20-35]. 

 

Тема 11. Лінгвістичні норми для рівня надфразових єдностей, блоків, 

дискурсів 

1. Текст як надфразова єдність.  

2. Засоби зв’язку між компонентами надфразової єдності та типи 

надфразових єдностей. 

3. Види дискурсів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке складне синтаксичне ціле? 

2. Які є структурні типи надфразових єдностей? 

3. За допомогою яких засобів зв’язку можуть бути поєднані між собою 

речення у складному синтаксичному цілому (надфразовій єдності)?  

4. Які основні ознаки поняття дискурсу? 

5. У чому полягають особливості літературного дискурсу? 

6. Які характерні ознаки театрального дискурсу? 

7. Які основні характеристики радіо- і теледискурсу? 

8. Які ознаки кінодискурсу? 

9. Які характерні особливості політичного та тоталітарного дискурсу? 

10. Що таке рекламний дискурс і які його особливості? 

11. Який дискурс називають позацензурним? 

 Література: [4, с. 45-86; 9, с. 24-68; 10, с. 43-132; 14, с. 56-98; 15, с. 6-18]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Лінгвістика редагування як теоретико-прикладна дисципліна 

2. Історичні витоки лінгвістики як науки 

3. Теоретичні основи лінгвістики 

4. Місце лінгвістики редагування серед інших галузей знань і навчальних 

дисциплін 

5. Особливості писемного і усного тексту  

6. Поняття «текст» як основний об’єкт лінгвістики  

7. Ознаки тексту  

8. Класифікація текстів у публіцистичній лінгвістиці 

9. Особливості текстової комунікації 

10.  Методи лінгвістичного дослідження тексту  

11.  Загальні вимоги до створення публіцистичного тексту  

12.  Змістова композиція тексту  

13.  Лінгвістична композиція тексту  

14.   Архітектоніка тексту  

15.  Методика оцінювання композиції тексту  

16.  Категорії тексту  

17.  Види правки текстів 

18.  Техніка правки текстів 

19.  Основні закони логіки 

20.  Логічні помилки в доказах і визначеннях                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

21.  Аналіз фактичного матеріалу 

22.  Редагування різних елементів тексту 

23.   Відбір фактів, їх перевірка 

24.   Правила складання бібліографічних списків 

25.   Правила цитування та оформлення цитат 

26.   Редагування таблиць 

27.   Правила скорочень у текстах  
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28.   Позначення цифрової інформації в текстах 

29.   Загальна характеристика стилів мови й мовлення 

30.   Культура усного й писемного мовлення 

31.   Фонетичні норми 

32.   Акцентуаційні норми 

33.   Орфографічні норми 

34.   Лексичні норми 

35.   Морфологічні норми  

36.   Фразеологічні норми 

37.   Синтаксичні норми 

38.   Пунктуаційні норми 

39.   Стилістичні норми 

40.   Стилістичні тропи та фігури 

41.   Стилістична диференціація української лексики 

42.   Випадки мовної надмірності та мовної недостатності в публіцистичних 

текстах і усунення подібних недоліків 

43.   Стилістичне вживання іншомовної лексики 

44.   Лексикографічний аспект метамови 

45.   Стилістичне значення полісемії 

46.   Використання омонімів, паронімів, синонімів, антонімів у текстах  

47.   Стилістичне використання архаїзмів, історизмів 

48.   Стилістичні функції неологізмів 

49.   Класифікація фразеологічних одиниць 

50.   Функціонування фразеологізмів у публіцистичних текстах  

51.   Стилістичне використання фразеологізмів 

52.   Вживання великої літери у публіцистичних текстах  

53.   Правопис складних слів у публіцистичних текстах  

54.   Особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням у 

текстах  

55.   Використання синонімічних форм часу та способу дієслова у 



 16 

 

публіцистичних текстах  

56.   Уживання дієприкметників і дієприслівників у публіцистичних текстах  

57.   Особливості використання прислівників у публіцистичних текстах  

58.   Уживання займенників у  публіцистичних текстах  

59.   Функціонування кількісних і порядкових числівників у публіцистичних 

текстах  

60. Уживання прийменників, сполучників, часток у  публіцистичних текстах 

61.   Синонімія прийменникових конструкцій 

62.   Речення як складова публіцистичного тексту  

63.   Узгодження присудка з підметом у публіцистичних текстах  

64.   Уживання однорідних членів речення у публіцистичних текстах 

65.   Вживання односкладних речень у публіцистичних текстах 

66.   Вживання речень із відокремленими членами, вставними та вставленими 

одиницями у публіцистичних текстах 

67.   Вживання власне неповних речень, еліптичних і приєднувальних 

неповних речень у публіцистичних текстах 

68.   Паралельні синтаксичні конструкції у публіцистичних текстах  

69.   Особливості виділення абзацу у публіцистичних текстах  

70.    Особливості оформлення цитат у публіцистичних текстах 

71.   Текст як надфразова єдність, або складне синтаксичне ціле 

72.   Структурні типи надфразових єдностей. Засоби зв’язку між 

компонентами надфразової єдності 

73.    Комунікативно-стилістичні якості мовлення 

74.     Комп’ютеризація в лінгвістиці 

75.    Створення та редагування електронних текстів 

76.    Текстові редактори й текстові процесори 

77. Текстове оформлення Word-документа 

78. Робота з таблицями у Word-документі 

79. Автоматичний переклад текстів 

80. Комп’ютерна лексикографія 
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