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ЗаГальнІ ЗаУВаГи ПРо ПІДГотоВКУ СтУДентІВ  
До РоБоти лІтеРатУРноГо РеДаКтоРа

Збільшення кількості видавництв різних профілів, пошук 
ними нових шляхів до заробітку, поступове зростання попиту се-
ред українського населення на якісну друковану продукцію, акти-
візація свободи слова й самоцензурування відповідно впливають 
і на попит на кваліфікованих літературних редакторів – людей, 
здатних перетворити авторський текст, часто не зовсім адапто-
ваний до потреб читача, часто безграмотний (а це є загальною 
хворобою української школи, як середньої, так і вищої – щоб у 
цьому переконатися, перегляньте першу-ліпшу газетку з оголо-
шеннями…) у продукт якісний, читабельний, конкурентоспро-
можний на ринку видавничої продукції. 

У цьому посібнику ми головно зосередимося на специфіці лі-
тературного редагування тексту, що передбачає:

• роботу з жанром як певним універсальним утворенням, що 
синтезує всі характеристики тексту: як змістові, так і формальні;

• роботу зі стилем, зокрема й індивідуально-авторським;
• роботу з мовою тексту (головно наголошено на граматиці, 

пунктуації).
Оскільки кожен текст функціює в певному дискурсі, ми роз-

глянемо докладніше це поняття, специфіку реалізації певного 
дискурсу в відповідних жанрах (журналістських: інформаційних, 
аналітичних і художньо-публіцистичних) і те, як власне дискурс 
«обирає» спосіб подачі інформації в певному тексті.

Практикум із літературного редагування – це комплексне зна-
ння, яке передбачає ґрунтовне /о/володіння нормами стилістики 
й культури мови засобів масової комунікації, жанрології, інших 
видів редагування (технічного, художнього) та має безпосеред-
ній зв’язок із такими курсами у вищій школі, як жанрологія: ін-
формаційні жанри, жанрологія: аналітичні жанри, жанрологія: 

ЗмІСт
ПОДяКа СтУДеНтам      3

ЗаГаЛьНі ЗаУВаГи ПрО ПіДГОтОВКУ СтУДеНтіВ  
ДО рОБОти ЛітератУрНОГО реДаКтОра   5

ПОНяття ЛітератУрНОГО реДаГУВаННя теКСтУ  12

ПОНяття ДиСКУрСУ, ЖаНрУ та СтиЛю.  
ЖаНр яК ОСНОВОПОЛОЖНий ПриНциП  
ОФОрмЛеННя ВіДПОВіДНОГО  
ЖУрНаЛіСтСьКОГО матеріаЛУ    16

КОреГУВаННя теКСтУ. ВЗаємОЗВ’яЗОК КОреКтУри  
й ЛітератУрНОГО реДаГУВаННя.  
КОреКтУрНі ЗНаКи      25

ПОраДНиК. яК ПиСати?      42

треНУВаЛьНі ВПраВи. інформаційні жанри   59

треНУВаЛьНі ВПраВи. аналітичні жанри    82

треНУВаЛьНі ВПраВи.  Художньо-публіцистичні жанри  92

КОрОтКий СЛОВНичОК      101

СПиСОК реКОмеНДОВаНОї ЛітератУри   102



Навчальне видання

Зоряна Валентинівна ГоДУноК

лІтеРатУРне РеДаГУВання 
(практикум)

Навчально-методичний посібник

Головний редактор Ігор Пасічник
технічний редактор Роман Свинарчук

Комп’ютерна верстка Наталії Крушинської
Художнє оформлення обкладинки Яніни Загурської

Формат 42х30/4. Ум. друк. арк. 6,04. Обл.-вид. арк. 5,64. 
Наклад 100 пр. Зам. № 8–17. 

Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура «MinionPro»

Оригінал-макет виготовлено у видавництві 
Національного університету «Острозька академія»,

Україна, 35800, рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  рВ № 1 від 8 серпня 2000 року.

Видавець СПД Свинарчук р. В.
тел. (+38067) 771 28 70, e-mail: 35800@ukr.net.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи рВ № 27 від 29 липня 2004 року.


