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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Державна атестація зі 035.01 Філологія (Українська мова та література) 

здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання за освітнім 

ступенем «Магістр» та повного виконання навчального плану. Кваліфікаційний 

іспит з літературного редагування є важливим засобом перевірки професійної 

готовності випускника до редакторської роботи, рівня засвоєння й 

систематизації теоретичних знань і практичних навичок та вмінь. Програму 

кваліфікаційного екзамену підготовлено відповідно до галузевих стандартів 

вищої освіти, що регламентують зміст освітньо-професійної програми, та 

засобів діагностики якості підготовки магістрів за спеціальністю 035.01 

Філологія (Українська мова та література).  

Метою програми є висвітлення основних питань навчальних програм для 

підготовки до складання кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації «Літературне 

редагування».  

Завданнями програми є:  

- надати перелік теоретичних питань; 

-  зорієнтувати студентів на характер практичного завдання з 

редагування;  

- ознайомити з критеріями оцінювання навчальних досягнень за 

національною шкалою та шкалу переведення за ECTS. 

Під час складання іспиту студент має знати:  

- етапи роботи редактора з текстом;  

- властивості композиції тексту;  

- механізми пошуку та усунення помилок у тексті;  

- особливості різних видів правки і коректури. 

Повинні вміти:  

- здійснювати редакторський аналіз тексту, готувати редакторський 

висновок;  

- орієнтуватися в нормативній базі редагування;  



 

  

- здійснювати тематичний аналіз тексту; 

- аналізувати композиційну структуру тексту; 

- здійснювати логічний аналіз тексту;  

Оцінювання відповіді студента здійснюється згідно з розробленими 

критеріями. 

 

Перелік компетентностей та програмних результатів відповідно до 

ОПП «Філологія. Українська мова та література» 

Загальні компетентності: 

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. (КЗ-1)  

- Здатність бути критичним і самокритичним.(КЗ-2)   

- Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел.(КЗ-3)  

- Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. (КЗ-4) 

- Здатність працювати в команді та автономно.  (КЗ-5) 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою. (КЗ-6) 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. (КЗ-6)  

- Навички використання інформаційних і комунікаційних 

 технологій. (КЗ-7) 

- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. (КЗ-8)  

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).(КЗ-9)  

- Здатність  проведення  досліджень на належному рівні. (КЗ-10) 

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). (КЗ-11) 

- Цінування  та  повага  різноманітності та мультикультурності.(КЗ-

12) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 



 

  

– Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і 

школах.(КП-1) 

– Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний 

шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.  (КП-2) 

– Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх 

досягнень філологічної науки.  (КП-3) 

– Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / 

мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і 

новітніх методологічних принципів.  (КП-4) 

– Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі 

філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту 

інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій. (КП-5) 

– Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної 

філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, 

фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, 

літературної критики тощо.  (КП-6) 

– Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній 

галузі філологічних досліджень.  (КП-7) 

– Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для 

досягнення запланованого прагматичного результату. (КП-8) 

– Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання 

законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток 

голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія. (КП-9) 

Результати навчання: 

– оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного 

самовдосконалення; (РН-1) 

– демонструвати належний рівень володіння державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях 



 

  

професійного й наукового спілкування; презентувати результати своїх 

досліджень державною та іноземною мовами; (РН-2) 

– застосовувати  сучасні  методики  і  технології,  зокрема 

інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної 

діяльності та забезпечення якості наукового дослідження в конкретній 

філологічній галузі; (РН-3) 

– оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування; (РН-4) 

– знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному 

колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня; 

(РН-5) 

– застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та 

техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного 

результату й організації успішної комунікації; (РН-6) 

– аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в 

лінгвістиці; (РН-7) 

– оцінювати  історичні  надбання  та  новітні  досягнення 

літературознавства; (РН-8) 

– характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, 

основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної 

спеціалізації; (РН-9) 

– збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні  факти, 

інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів; (РН-10) 

– здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й  літературного 

матеріалу, інтерпретувати та структурувати  його з урахуванням 

доцільних методологічних принципів,  формулювати  узагальнення 

на  основі  самостійно опрацьованих даних; (РН-11) 

– дотримуватися правил академічної доброчесності; (РН-12) 



 

  

– доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних 

питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і 

широкому загалу, зокрема особам, які навчаються;  (РН-13) 

– створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів;  

– обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу 

конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу; (РН-14) 

– використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної 

філологічної галузі для розв’язання складних задач і  проблем, що 

потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; (РН-15) 

– планувати, організовувати, здійснювати і презентувати  дослідження 

та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі; (РН-16) 

– планувати, організовувати, здійснювати і презентувати  дослідження 

та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі. (РН-17) 

 

 

 



 

  

ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ  

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 

Загальні засади редагування як виду професійної діяльності. 

Редагування як вид професійної діяльності. Організація і зміст процесу 

редагування. Види редагування. Редакційно-видавничий процес як сукупність 

професійних дій. Специфіка редакторського читання тексту. Тексти довільного 

і обов’язкового прочитання. Типи редакторського читання. Межі втручання 

редактора в текст. Тексти, що не підлягають редагуванню. 

Текст як об’єкт редагування  

Методологічні засади літературного редагування. Етапи роботи редактора 

з текстом. Редакторський аналіз тексту. Різновиди редакторської правки. Аналіз 

актуальності теми. Аналіз розкриття теми. Композиція тексту. Механізми 

пошуку та усунення помилок у тексті. Способи перевірки точності і 

достовірності фактологічного матеріалу. Порушення лексичних і стилістичних 

норм редагування. Методика роботи редактора з мовними штампами. Робота 

редактора над словом і словосполученням у контексті. Робота редактора над 

реченням і абзацем у тексті.  

Різновиди помилок 

Помилка як об’єктивне відхилення від норми. Значущі і незначущі 

помилки. Загальна класифікація помилок. Типологія типових помилок. 

Коректорська діяльність: специфіка та техніки 

Особливості сучасної коректури. Співпраця учасників видавничого 

процесу: Поняття про коректуру. Специфіка обов’язків коректора. Коректорські 

читання. Методи виправлення. Сучасна система коректурних знаків. Норми для 

основного тексту. Норми опрацювання чужомовних фрагментів. Норми 

редагування ілюстрацій. Норми для апарату видання. Сучасні комп’ютерні 

видавничі системи. Технологічні особливості комп’ютерного редагування.  

Особливості редагування текстів різних видів і жанрів  



 

  

Характеристика елементарних стилів мовлення: агітаційний, аналітичний, 

описовий, репродуктивний, експресивний. Зв’язок елементарних стилів з 

видами текстів. Елементарні види текстів. Класифікації видів текстів. 

Розповідь, опис і роздум як провідні різновиди текстів. Основні структурно-

змістові зв’язки в розповіді, описі і роздумі. Типологічні особливості Інтернет-

тексту. Особливості редагування наукових та публіцистичних текстів. 

Специфіка коректури та редагування художніх текстів. Особливості коректури 

наукових текстів. Газетно-журнальні видання. Рекламна коректура. 

 

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  

з літературного редагування 

1. Поняття коректури. Ефективність коректури.  

2. Види і методи коректури.  

3. Загальні правила застосування коректурних знаків.  

4. Особливості методів переставлення і видалення.  

5. Характеристика методів заміни і вставлення.  

6. Специфіка роботи літературного редактора. 

7. Аспекти редагування. 

8. Поняття тексту. Класифікації тексту.  

9. Принципи логічного аналізу тексту. 

10. Характеристика основних законів логіки та їх порушень у текстах.  

11. Оцінка композиції з точки зору її відповідності темі, задуму автора, 

жанру твору. 

12. Композиційна цілісність тексту, його послідовність. 

13. Особливості редакторського аналізу за якостями тексту.  

14. Особливості редакторського аналізу за одиницями тексту. 

15. Специфіка редакторського читання тексту.  

16. Текстові виділення і норми їх контролю. 

17. Різновиди тематичної організації твору. 

18. Редакторська робота над текстами, що потребують правки-скорочення.  



 

  

19. Поняття фактологічного матеріалу. Завдання редактора при роботі з ним.  

20. Класифікація фактів.  

21. Поняття норми редагування.  

22. Загальна класифікація норм за формою.  

23. Загальна класифікація норм за змістом.  

24. Видавничі норми редагування дат і часу дня.  

25. Видавничі норми редагування скорочень.  

26. Видавничі норми редагування чисел і знаків у тексті.  

27. Видавничі норми редагування посилань.  

28. Видавничі норми редагування цитат. 

29. Видавничі норми редагування переліків.  

30. Видавничі норми редагування формул.  

31. Видавничі норми редагування таблиць у тексті.  

32. Видавничі норми редагування нумерації ілюстрацій.  

33. Видавничі норми редагування чужомовних текстів.  

34. Сутність, види і норми верстання. 

35. Поняття «помилка», класифікація помилок. 

36. Принципи пошуку та усунення помилок у тексті. 

37. Різновиди логічних помилок. 

38. Сутність фактичних помилок. 

39. Механізм оцінки доцільності, повноти й достовірності відображення 

факту в текст. 

40. Сутність правки, її основні завдання. Основні правила виправлення 

тексту. 

41. Специфіка правки-переробки.  

42. Правка-вичитування, методика її здійснення.  

43. Специфіка і різновиди аналітичних методів. 

44. Особливості літературного, технічного і художнього редагування.  

45. Характеристика методів скорочення, опрацювання і перероблення.  



 

  

46. Прийоми виявлення логічних зв’язків. Завдання редактора в оцінці твору 

з логічного погляду.  

47. Характеристика шаблонних і структурних методів редагування.  

48. Поняття рубрикації. Підпорядкованість рубрик.  

49. Різновиди рубрик та їх вибір.  

50. Межі втручання редактора в текст.  

 

СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

Білети до кваліфікаційного іспиту укладені відповідно до програм з 

навчальних дисциплін зі спеціалізації. Кожен екзаменаційний білет вміщує три 

питання (перше та друге питання – теоретичні (по 30 балів); третє питання –

практичне (40 балів)). Оцінка відповіді студента здійснюється за 100-бальною 

шкалою з наступним переведенням у національну систему оцінювання та 

шкалу оцінювання за ECTS.  

 

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

  
Освітній ступінь  «Магістр» 

Напрям підготовки  035 Філологія (Українська мова та література) 

Іспит зі спеціалізації (літературне редагування) 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

1. Факт у структурі журналістського тексту. Якісні характеристики факту. 

2. Основні прийоми компенсаційної коректурної правки при видаленні 

тексту.  

3. Відредагуйте текст, зробіть правку-переробку.    

 



 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 

Шкала оцінювання 

результатів 

складання 

державних 

екзаменів   

Шкала 

оцінювання 

результатів 

складання 

державних 

екзаменів   

Шкала оцінювання результатів 

складання державних екзаменів   

100 - бальна  

шкала  

100 - бальна  

шкала  

100 - бальна  шкала  

      

   ЕКТС  Національна     ЕКТС  

Національна  

   ЕКТС  

Національна  

шкала  шкала  шкала  

Визначення  Визначення  Визначення  

90 – 100   А  

відмінно  Відмінна 

відповідь, 

виконання роботи  

90 – 100   А  

відмінно  

Відмінна 

відповідь, 

виконання 

роботи  

90 – 100   А  відмінно  Відмінна 

відповідь, виконання роботи  

(завдань) лише з незначною кількістю  

(завдань) лише з 

незначною 

кількістю  

(завдань) лише 

з незначною 

кількістю  

 

Елементи екзамену та максимальна кількість балів за кожний з них: 

Відмінно (90 – 100 б.) – отримує студент, який надає повні, змістовні 

відповіді на теоретичні питання, дає правильні визначення понять, обґрунтовує 

свої судження; наводить влучні приклади; повне і правильне виконання 

практичного завдання. 

Добре (85 – 89 б.) – отримує студент, який надає повні відповіді на всі 

питання, але припускається поодиноких неточностей у послідовності викладу; 

дає правильні визначення понять, обґрунтовує свої судження; наводить 



 

  

приклади, повне і правильне виконання практичного завдання з 2 – 3 

несуттєвими помилками. 

Добре (74 – 84 б.) – отримує студент, який надає вірні відповіді на всі 

питання, але у відповідях спостерігаються певні недоліки, непослідовність; 

студент нечітко визначає основну і другорядну інформацію, відхиляється від 

теми, дає правильні визначення понять, неповне, але правильне виконання 

практичного завдання. 

Задовільно (65 – 73 б.) – отримує студент, який досить повно викладає 

теоретичний матеріал, але не дотримується логіки відповіді, допускає 

неточності у визначенні понять; наводить непереконливі аргументи; 

припускається помилок у професійно-орієнтованому мовному оформленні 

власного висловлювання; практичне завдання виконано частково, містить 

помилки. 

Задовільно (60 – 63 б.) – отримує студент, який виявляє знання й 

розуміння основних положень обговорюваної тем, але матеріал викладає 

неповно, допускає неточності у визначенні понять; не може навести конкретні 

приклади; практичне завдання виконано частково, містить помилки. 

Незадовільно (36 – 59 б.) – отримує студент, який не володіє сучасним 

матеріалом, тільки має уявлення про окремі положення; не може визначити 

поняття; висловлювання студента нечіткі, нелогічні; практичне завдання не 

виконано.  
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