
«Методика літературного та художньо-технічного редагування», групи 347-І, ІІ 

 

Самостійна робота під керівництвом викладача 

Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

  Кредит 1  

25.02 

 
2 

Комплексний аналіз обраного студентом інтерв'ю у ЗМІ. 

Редакторська оцінка та рекомендації щодо цього інтерв’ю. 
 

03.03 

 
2 

Моделювання інтерв’ю: підготовка запитань до обраного 
респондента, пояснення логіки запитань та їх характеру; 

презентація й аналітичний коментар власної моделі інтерв’ю. 

 

04.03 

 
2 

Консультування щодо підготовки редакторського аналізу 

обраного студентом пабліку 
 

10.03 
 

2 
Зіставна характеристика особливостей розміщення новинного й 
інших текстів у популярних соцмережах України: «Фейсбук», 

«Інстаграм» тощо. Питання реклами і цензури 

 

17.03 

 
2 

Розміщення посту у власній соцмережі, простеження й 

аналітичний коментар прогресії. 
 

    

Самостійна робота студента 

Термін 

виконання 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

  Кредит 1  

26.02 

 2 

Опанування композиційних та інших норм редагування на 

прикладах новинних текстів вітчизняних, зокрема електронних, 

ЗМІ (перелік норм та їх стисла характеристика). 
 

28.02 

 2 

Вивчення досвіду штатних редакторів провідних ЗМІ  України 

для застосування їх порад у власній редакторській діяльності 

(аналітичний коментар обраних студентом рекомендацій). 
 

05.03 
 2 

Ознайомлення з історією становлення, динамікою рейтингів та 
відповідною аналітикою «нових ЗМІ» в Україні (резюме).  

11.03 

 2 

Ознайомлення зі специфікою структури й публікації новинних 

та інших текстів та медіа в соціальних мережах «Фейсбук», 

«Інстаграм», «YouTube» тощо (резюме). 
 

13.03 

 2 
Специфіка редагування повідомлень для різноцільових 

аудиторій (аналітичний коментар або доповідь).  

    

    

** види самостійних робіт для кожної спеціальності визначаються викладачами та специфікою навчальних 

дисциплін   



 

Самостійна робота під керівництвом викладача 

Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

  Кредит 2  

18.03 2 

Опрацювання термінологічного апарату сфери контенту: 

контент, контент-план, наповнення, періодичність оновлення, 

пости, блог, блогинг, клікабельність, інформаційні платформи 

(словничок термінів) 

 

24.03 2 
Моделювання і презентація 1-2 обраних студентом на вільну 

тематику контент-планів (презентація контент-плану). 
 

31.03 2 
Аналіз заголовків (і підзаголовків) 2-3 обраних студентом 
новинних текстів / постів на предмет доречності й відповідності 

змісту. Поясніть сенс потенційних інтенцій (указаний аналіз). 

 

01.04 2 
Редагування 2-3 обрані студентом постів (подається обраний та 

опрацьований варіанти). 
 

07.04 2 
Моделювання проекту власного блогу і презентація ключових 
ідей на практичному занятті. 

 

    

Самостійна робота студента 

Термін 

виконання 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

  Кредит 2  

17.03 
2 

Підготовка рецензії на обраний студентом контент-план 
(рецензія)  

20.03 
4 

Вивчення досвіду успішних блогерів України і світу для 
застосування їх порад у власній редакторській діяльності 

(аналітичний коментар обраних студентом рекомендацій). 
 

23.03 
2 

Ознайомлення зі специфікою блогингу для різноцільових 

аудиторій в соціальних мережах  

(резюме студента щодо вказаної специфіки). 
 

27.03 
2 

Типологія помилок у рубрикації й тілі постів та способи їх 

усунення (навести типи помилок і коментар щодо боротьби з 

ними). 
 

 
 

 
 

** види самостійних робіт для кожної спеціальності визначаються викладачами та специфікою навчальних 

дисциплін   



 

Самостійна робота під керівництвом викладача 
Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

  Кредит 3  

14.04 2 
Ознайомлення з ерратологією, зокрема з ерратологією в редагуванні й перекладі 
тексту (стислий аналітичний огляд базових положень). 

 

15.04 2 

Створення мультимедіапрезентації «Ключові помилки під час перекладу тексту» 

(або «Ключові помилки під час перекладу тексту профільної тематики») з 

письмовим аналітичним коментарем  

(презентація). 

 

21.04 2 
Створення мультимедіапрезентації «Видавнича класифікація помилок і 

практичний досвід їх уникнення». 
 

22.04 2 

Комплексний редакторський аналіз обраного студентом тексту з українського 

електронного ЗМІ загальнотематичного спрямування на предмет граматичних, 

лексичних, синтаксичних, стилістичних та інших помилок і недоліків  

(надання інваріантного й відредагованого тексту з фінальним аналітичним 

коментарем (поясненням логіки окремих виправлень або оцінкою інваріантного 

тексту загалом). 

 

28.04 2 

Редакторський аналіз обраного студентом україномовного тексту 

вузькоспеціального спрямування (сфера техніки, медицини, біології тощо) на 

предмет граматичних, лексичних, синтаксичних, стилістичних та інших помилок 

і недоліків  

(надання інваріантного й відредагованого тексту з фінальним аналітичним 

коментарем (поясненням логіки окремих виправлень або оцінкою інваріантного 

тексту загалом)). 

 

29.04 2 
Огляд видавничої класифікації помилок: опанування теоретичних знань і 
практичних навичок уникнення  

(стислий аналітичний огляд базових положень). 

 

05.05 2 
Ознайомлення з нормативами копірайтингу й рерайтингу  

(стислий порівняльний аналіз ключових положень). 
 

Самостійна робота студента 

Термін 

виконання 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

  Кредит 3  

30.03 
2 

Ключові помилки під час перекладу тексту, зокрема профільного  

(1) порівняльна таблиця на дві колонки: типові вирази загальнотематичного 
спрямування російською мовою – їх український переклад чи відповідники; за 

бажанням можна додати третю колонку: переклад чи відповідники й англійською 

мовою; 

2) порівняльна таблиця на дві колонки: типові вирази вузькопрофільного 

спрямування (сфера – на вибір студента: філологічна, морська, медична) 

російською мовою – їх український переклад чи відповідники; за бажанням 

можна додати третю колонку: переклад чи відповідники й англійською мовою). 

 

03.04 
4 

Творча робота «Суржик і суржикові явища в медійній реальності України: 

полеміки й перспективи вирішення проблеми».  

06.04 
4 

Творча робота «Історична змінюваність мовностилістичної й редакторської 

норми в контексті іншомовних запозичень межі ХХ–ХХІ століть».  

10.04 
2 

Прийоми роботи з канцеляризмами і штампами в редакторській діяльності  

(аналітичний коментар прийомів уникнення відповідних недоліків під час роботи 

з текстом). 
 

** види самостійних робіт для кожної спеціальності визначаються викладачами та специфікою навчальних 

дисциплін   



 

Самостійна робота під керівництвом викладача 

Дата 

проведен
ня 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

виклада

ча 

  Кредит 4  

05.05 2 

Аналіз аудіовізуальних вимог до створення сучасної 

мультимедіапрезентації як засобу оприлюднення результатів власної 

науково-творчої діяльності; рекомендації практиків, основні помилки  
(письмовий аналітичний коментар). 

 

06.05 2 

Створення мультимедіапрезентації у програмі «Microsoft PowerPoint» 

про свої науково-творчі здобутки протягом студентського життя  

(мультимедіапрезентація). 

 

12.05 2 

Створення буктрейлеру за мотивами літературного твору (на вибір 

студента)  

(буктрейлер). 

 

13.05 2 

Ознайомлення з принципами роботи програм-перекладачів: їх переваги 

й недоліки порівняно з перекладом людини-перекладача  

(аналітичний коментар). 

 

19.05 2 
Опанування засад роботи з інтернет-пошуковиками  

(аналіз правил ефективного пошуку широкого спектру). 
 

20.05 2 

Аналіз принципів пошуку (людей, новин, сторінок тощо) в соціальних 

мережах (на прикладі однієї з мереж: «Facebook», «Instagram», 
«Twitter», «LinkedIn»)  

(аналітичний коментар). 

 

26.05 2 

Створення мультимедіапрезентації у програмі «Microsoft Publisher» про 

свій університет / факультет / випускову кафедру. 

 

 

Самостійна робота студента 

Термін 

виконанн

я 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

виклада

ча 

  Кредит 4  

27.04 
4 

Ознайомлення з принципами роботи у програмі «Microsoft PowerPoint» 

і 2 аналогічних програмах (крім «Microsoft Publisher»), здатних 

забезпечити слайд-шоу (з-поміж аналогічних програм для зіставлення 

можна вибрати «Nero Vision», «Slideshow Maker», «Movavi Slideshow 

Creator», «Adobe Photoshop Lightroom CC», «ProShow Producer»)  
(стисла письмова характеристика основних положень роботи в 
«Microsoft PowerPoint» порівняно з відповідними параметрами іншої 

аналогічної програми). 

 

30.04 
4 

Опанування технічних вимог до оформлення фахової наукової статті 

(на прикладі збірника «Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні 

комунікації» - URL: www.philol.vernadskyjournals.in.ua, зразок вимог: 

http://philol.vernadskyjournals.in.ua/example.pdf)  

(відповідно технічно оформлена власна наукова стаття / тези доповіді). 

 

07.05 
6 

Ознайомлення з основами роботи у програмі «Microsoft Publisher»  

(стисла характеристика основних положень).  

    

** види самостійних робіт для кожної спеціальності визначаються викладачами та специфікою навчальних 

дисциплін   

 

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/
http://philol.vernadskyjournals.in.ua/example.pdf

