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1. Загальнаінформація 
Назва курсу Науковередагування 

Викладач БондаренкоГаннаСеменівна, старший викладач кафедри історії, археології,  
інформаційної та архівної справи 

Профайл викладача  
Контактний телефон +38-066-582-00-32 
Е-пошта аnankan.777@gmail.com 
 
Консультації 

очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій; 
онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom 
(за запитом здобувача) 

Система дистанційногонавчання moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 
 

2. Анотація додисципліни 

Курс«Науковередагування»належитьдодисциплінвибірковогоциклупідготовкиздобувачів вищої освіти і 
передбачаєвивченнякомплексу теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем створеннятанаукового редагування 
повідомлень різного характеру та призначення. 

Завданнякурсуполягаєувисвітленніособливостейінформаційнихпродуктів,специфікиїх створення та редагування. 
 

3. Мета і завданнядисципліни 
 

Мета:забезпеченняздобувачіввищоїосвітикомплексомзнань, уміньтанавичок,необхіднихдляїхуспішноїдіяльностіупрофесійній сфері 
шляхом актуалізації вміння розумітитекст,аналізуватийого,визначатийогокомпозиційніта зображувально-виражальні 
можливостішляхом:вивчення основних тенденцій розвитку процесу наукового редагування; 

- осмислення окремих етапних періодів процесу наукового редагування відчасуйого виникнення до початку ХХІ століття;  
- набуттятеоретичноготапрактичногодосвідуна рівні створення, опрацювання та редагування текстів різних форматів з метою 

його застосування у процесі майбутньої професійної діяльності; 
- оволодіння системоюкритичногомисленнятаобґрунтованогокоментування найважливішихелементів повідомлення різного 

формату; 
- вивчення норм редагування: інформаційних соціальних, юридичних, етичних та естетичних, політичних та релігійних, 

композиційних, логічних та лінгвістичних, психолінгвістичних наукових та видавничих. 
-  

4. Форматдисципліни 



Для денної форми навчання викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням 
електронних презентацій, поєднуючи із практичними роботами; формат очний (offline / Facetoface). 

Для заочної форми навчання: 
Форматочний(offline/Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

Для заочної форми навчання: 
Формат очний (offline / Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 

5. Програмні результати навчання: 

Урезультатівивченнядисциплінистудентповинен: 
знати: 

- основні поняття, категорії, практичний інструментарій, методологію таспецифікупредмета; 
- логікустановленняірозвиткупроцесуредагуванняуйогозв’язкузісторичними явищами й культурними детермінантами різних епох 

та розумітиїхсутність; 
- аналізуватиявищаінформаційногопростору,тенденціїрозвиткуінформаційноїкультурив історичнійретроспективі йперспективі; 
- усвідомлюватипричинно-

наслідковізв'язкиважливихісторичнихподійікультурнихпроцесів,якіпозначалисяназавданняхпроцесуредагуванняповідомленьрізн
ого ідейно-тематичного спрямування; 

- використовуватинабутийтеоретичнийтапрактичнийдосвідупроцесіпрофесійноїдіяльності нарівніопрацюваннята 
редагуваннятекстів; 

- творчопрацюватинаднабуттямівдосконаленнямкультурно-освітніхзнань; 
вміти: 

- володітисистемоюкритичногомисленнятаобґрунтованогокоментуваннянайважливішихелементів повідомлення різного 
формату; 

- визначатиособливостісуспільно-історичногоконтекстута його впливи на інформаційний простір як у синхронному, так і в 
діахронному аспектах; 

- оцінювати та системно аналізувати повідомлення в рамках наукового редагування на його різних рівнях; 
- виконувати усний чи письмовий аналіз повідомлень у вигляді оригінальних творчих праць малих форм (доповідь, реферат, 

есе, стаття); 
набути соціальних навичок (soft-skills): 

- володіти комунікативними вміннями висловлювати власне бачення презентованих у повідомленнях різного спрямування проблем;  
- здійснювати професійну комунікацію, ефективно презентувати та пояснювати матеріал. 



6. Обсягдисципліни 

Вид роботи Кількість годин 

Лекції 14 

Практичні заняття 28 

Самостійна робота 78 
Разом 120 

 
7. Ознакидисципліни 

Рік викладання Курс 
(рік навчання) Семестр Кількість  

Кредитів/ годин 
Вид підсумкового 

контролю 
Нормативна / 
вибіркова 

2021/2022  ІІІ 5 4/120 Іспит Вибіркова 

 

8. Пререквізити 

Для продуктивної праці над засвоєнням навчальної дисципліни «Наукове редагування»  здобувачі повинні попередньо вивчити 
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуваннґм», «Стилістика» тощо. 

 

9.Технічнетапрограмнезабезпечення/обладнання 
 

Уперіодсесіїбажаноматимобільнийпристрій(телефон)дляоперативноїкомунікаціїзадміністрацієютавикладачами з приводу 
проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом 
углобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)рефератіві самостійнихробіт. 

 
10.Політика курсу 

 
Академічнадоброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 



Відвідання занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 
Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 
 

 При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 
студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення 
про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 
ЦНТУ». Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 

 
11. Навчально-методична картадисципліни 

Кількість годин  
Тема 

Лекції 
Практичні 
заняття 

Самостійна
робота 

Змістовий модуль 1    
Тема 1. Вступ. Сутність наукового редагування: предмет курсу, завдання, проблематика, 
методологічна база редагування. Методи й методики редагування. Зв'язок редагування з 
іншими сферами діяльності. 

1 2 5 

Тема 2. Історія розвитку редагування. 1  5 
Тема 3. Методологічні основи редагування. 1 2 4 
Тема 4. Структура об’єкта редагування. 1  5 
Тема 5. Повідомлення як елемент потоку повідомлень  1 5 
Тема 6. Нормативна база редагування. 1 1 4 
Тема 7. Помилки. Класифікація помилок та реконструкція.  2 5 
Тема 8. Методи редагування та їх класифікація. 1 2 4 

Змістовий модуль 2    
Тема 1. Інформаційні норми редагування. Тезаурус як модель банку інформації 
реципієнтів. Кількісне оцінювання інформації. Норми редагування цінності інформації. 1 2 4 



Тема 2. Соціальні норми редагування. Юридичні норми: конституційні та законодавчі 
норми; межі втручання редактора в авторський оригінал. Етичні норми. Естетичні норми. 
Політичні та релігійні норми. 

1 2 4 

Тема 3. Композиційні норми редагування. Рубрикація як модель композиційної структури 
повідомлення. Види композиції повідомлень та їх особливості. Композиційні шаблони та 
композиційні норми. Рубрики та їх види. Способи нумерації рубрик. Рубрикаційні норми. 

1 2 4 

Тема 4. Логічні норми редагування. Норми редагування понять. Норми редагування 
тверджень. Норми редагування виводів. Норми редагування доведень. Норми редагування 
зв’язків між елементами повідомлення. Норми модальних логік. 

1 2 5 

Тема 5. Лінгвістичні норми редагування. Норми для рівня елементарних знаків. Норми 
для рівня морфем. Норми для рівня лексем. Норми для рівня словосполучень. Норми для 
рівня речень. Норми для рівня надфразних єдностей. Норми для рівня блоків. Норми для 
рівня дискурсу. 

1 2 5 

Тема 6. Психолінгвістичні норми редагування. Норми сприймання повідомлення. Норми 
запам’ятовування повідомлень. Мисленнєве опрацювання повідомлення. Розуміння 
повідомлення. Прогнозування повідомлення. 

1 2 5 

Тема 7. Наукові норми редагування та його специфіка. Особливості опрацювання 
наукових повідомлень. 1 2 4 

Тема 8. Видавничі норми редагування. Норми для основного простого тексту: числа; 
одиниці виміру; переліки; скорочення; літерні константи; посилання; виділення; цитати; 
чужомовні тексти. Норми для основного складного тексту: таблиці; формули. Норми для 
ілюстрацій: особливості ілюстрацій як об’єкта редагування; підписи до ілюстрацій; норми 
редагування ілюстрацій. Норми для апарату видання: загальні норми; примітки та 
коментарі; передмови, післямови та додатки; списки; джерела інформації; зміст; 
покажчики; колонтитули. 

1 2 4 

Тема 9. Особливості редагування на різних етапах підготовки повідомлення до видання. 
Авторське власне редагування; творче редагування; конструювання видання.  2 6 

Всього    
 

12. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 



Форма підсумкового контролю: іспит. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рівень засвоєння студентом теоретичного та практичного навчального матеріалу оцінюється за 
стобальною та чотирирівневою шкалами оцінювання. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни та 
виводиться як сума проміжних оцінок за вивчення змістових модулів. Остаточна оцінка рівня знань студента складається з рейтингу з 
навчальної роботи, для оцінювання якої відводиться 60 балів, та рейтингу з атестації (іспит) – 40 балів. 

 
Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни«Наукове редагування» 

 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Іспит Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2  
3 3 3 3 3 3 2 10 3 3 3 3 3 3 2 10 60 

 
40 

 
100 

 
Примітка:Т1,Т2, .., Т14–тижні,ЗК1,ЗК2 – підсумковий змістовийконтроль 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

 
Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповіді, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власне ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 
рівень засвоєння практичних навичок. 

«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших 
проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 
відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях не вміє оцінювати факти та 
явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю. 



«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 
визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не 
сформовані. 

 
Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною 

шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  
Шкала оцінювання 

Оцінка Оцінка 
за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення За національною системою 
(іспит, диференційований залік: 

курсова робота, практика) 

За національною 
системою  

(залік) 

За системою 
ЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 5 (відмінно) Зараховано 90 – 100 
B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 82 – 89 
C ДОБРЕ – в цілому правильна робота з певною кількістю грубих помилок 4 (добре) Зараховано 74 – 81 
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 64 – 73 
E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) Зараховано 60 – 63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35 – 59 
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота 2 (незадовільно) Незараховано 1 – 34 
Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28 – 31). 
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