
Анотація дисципліни 

Види редагування 

Освітньо-професійна програма 

першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

 

Журналістика 

Спеціальність     061 Журналістика 

 

Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диф. залік. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Види редагування» є формування  

теоретичних знань і практичних навичок художнього редагування видання, технічного 

редагування текстів та шпальт, визначенні основних принципів і вимог технічного оформлення; у 

розвитку естетичного смаку та майстерності оформлення сторінки, в умінні поєднати його з 

технічним виконанням видання; у вивченні принципів літературного редагування текстів і вмінні 

застосувати їх у практичній роботі, керуючись вимогами до жанрової різноманітності, ідейного 

змісту та художніх якостей друкованих матеріалів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Види редагування» є засвоєння основних 

принципів художньо-технічного оформлення видання як єдиного цілого, роль кожного окремого 

засобу в художній цілісності видання, основних технічних вимог до оригіналу при підготовці його 

до друку; опануванні літературного редагування як виду редакторської праці; теорії та методології 

літературного редагування, його принципів, методів і цілей. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів 

соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. ЗК02. Знання та 

розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК04. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК05. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  СК02. Здатність формувати інформаційний контент. СК03. Здатність 

створювати медіапродукт. СК08. Здатність комплексно аналізувати літературні та публіцистичні 

твори та здійснювати їх експертну оцінку. СК09.Здатність аналізувати інформаційний контент з 

метою здійснення багатоаспектної правки. СК10. Здатність застосовувати засоби комп’ютерної 

графіки та розробляти дизайн видання.  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів:  ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. ПР04. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з різних джерел. ПР05. Використовувати сучасні інформаційні й 

комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних 

завдань. ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, 

а також обов’язкових джерел інформації. ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на задану 

тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. ПР20. 

Комплексно аналізувати літературні та публіцистичні твори та здійснювати їх експертну 

оцінку. ПР21.Аналізувати інформаційний контент та здійснювати багатоаспектну правку. 

ПР22. Застосовувати засоби комп’ютерної графіки та розробляти дизайн видання. 
 

Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: професійна діяльність у 

медіагалузі.  

Мова викладання – українська. Викладач – к. н. із соц. ком., Хміль-Чуприна В. В. 


