
Тема уроку  4.4. 
Редагування 
документів



Мета:

Навчальна: відпрацювати з учнями практичні навички щодо 
редагування документів.
Розвиваюча: розвивати логічну пам'ять і мислення, увагу; 
спостережливість, уміння планувати свою діяльність; надавати 
можливості вдосконалення навичок.
Виховна: виховувати в учнів охайність, доброзичливість, 
ввічливість, тактовність, дисциплінованість, етичність та ділові – 
організаторські здібності, культуру поведінки і комунікативність.



•Актуалізація  знань та досвіду учнів, 
необхідних їм для подальшої роботи на уроці.

•Що таке ділова нарада?
•Які ділові заходи ви запам’ятали?
•  Що необхідно для ефективного проведення 
переговорів?
•Назвіть етапи підготовки до ділових заходів.



Редагування документів
Редагування — це перевірка і виправлення або відповідне 

оформлення документа; вдосконалення його змісту і 
форми. Об'єктом редагування є щойно створений, ще не 
підписаний документ. У ході редагування перевіряється 

істинність тверджень тексту документа; дотримання норм 
літературної мови й офіційно-ділового стилю; 

про¬водиться уніфікація однотипних елементів тексту для 
їх однозначної ідентифікації і полегшення сприйняття 

тощо.



Процес редагування, як і коректури, 
складається із двох етапів: 

Перший - виявлення помилок у 
документі, другий - усунення їх. 

Виявляють помилки шляхом 
редакторського аналізу, який 
полягає у вивченні рукопису і 
всебічній його характеристиці з 
метою вдосконалення змісту й 
форми документа. 

Аналіз документа ґрунтується на 
загальних критеріях оцінки текстів 
офіційно-ділового стилю і на 
конкретних вимогах до певного 
виду документа.



Доказ (доказовість) - це логічна дія, в процесі якої істинність положення 
обґрунтовується судженнями безумовно істинними.

Таким чином, судження базується на тезисах та аргументах:
•Тезиси - положення, які доводяться.

•Аргументи - судження, які повинні довести тезиси.

Вимоги до доказів (аргументів):

•тезис і аргумент повинні бути чіткими та ясними у формулюванні;
•в ході доказу тезис повинен бути незмінним, тобто доводити слід щось 

одне, а не перескакувати на інший предмет;
•тезис і аргумент не повинні суперечити одне одному;

•як аргументи повинні застосовуватися судження, положення, які не 
викликають сумнівів, тобто їх слід перевіряти практикою;

•доказ (аргумент) повинен бути цілком достатнім для підтвердження 
тезису.



Методи виправлення
Основним методом виправлення текстів офіційних документів є 
редакторське вичитування, в ході якого виправляються орфографічні 
помилки, звіряються цифри, позначаються абзаци, перевіряється 
правильність написання географічних назв, імен і прізвищ, точність дат, 
тощо. 

Доопрацювання може застосовуватися до різних видів документів на етапі 
їх створення. Мета такого виду правки полягає у вдосконаленні форми 
документа. Для досягнення цієї мети застосовуються заміна слів і 
словосполучень, скорочення, дописування окремих частин (вставлення), 
удосконалення композиції (переставлення), спеціальні методи 
виправлення нетекстової частини оригіналу. 

 Скорочення дає змогу зменшити обсяг документа, досягти
чіткості й стислості висловлювань. 
Видалення - правка, що передбачає вилучення з тексту компонента, який 
містить помилку.

Вставлення полягає в додаванні потрібного компонента в текст. Цим 
компонентом може бути як окрема літера, так і ціле речення. Вставлення 
є доречними тільки тоді, коли вони роблять зміст зрозумілішим.

Заміна являє собою поєднання видалення компонента тексту, який 
містить помилку, і вставлення компонента без помилки. Застосування 
цього виду правки вимагає від редактора ретельної перевірки 
достовірності внесеної інформації.



Переставленням називають переміщення компонента тексту в 
іншу позицію з метою виправлення помилки. 

Перероблення - це специфічне редагування, оскільки передбачає 
використання всіх інших методів виправлення: скорочення, 
видалення, вставлення, заміни, переставлення. Перероблення 
застосовують до тих документів, які не відповідають нормам 
офіційно-ділового стилю і конкретній стандартизованій формі.



Типи помилок

Помилки прочитання можуть бути викликані зовнішньою подібністю букв, 
які міняють значення слова, розміром самого слова, складним, 
нерозбірливим почерком рукописного тексту тощо. Людина звичайно читає 
не по буквах, а схоплює "малюнок" слова - початкові й кінцеві букви, тому 
помилки прочитання найчастіше містяться всередині слова (відтинок - 
відтінок, тест - текст, степінь - ступінь). 

До помилок письма відносяться переставлення складів і букв, плутанина у 
схожих буквах, пропуск букв і складів, повтор букв і складів, орфографічні 
спрощення і т. ін. Дуже часті при швидкому переписуванні на комп'ютері 
заміни сусідніх літер місцями.

Особливо часті в цьому процесі помилки осмислення і переосмислення тексту 
внаслідок впливу підсвідомості (переписувач (оператор) може писати "духи" 
замість "душі"). 

Виникають помилки і на етапі коректури. Причиною їх появи є те, що 
коректор в окремих випадках для швидкості не зчитує набір з оригіналу, а 
читає "за змістом" чи зчитує неуважно. Джерелом помилок можуть бути 
неохайні перекреслення, надписи, вставки на полях, підклейки та ін.

Помилки запам'ятовування пов'язані з особистістю перепису¬вача 
(оператора), його рисами характеру, специфікою роботи, зок¬рема з тим, 
прочитує він чи ні довгий текст, перш, ніж почати його писати, чи 
запам'ятовує його короткими уривками. 



Роль основних логічних законів при редагуванні тексту документа

Закон тотожності. В межах цього закону предмет думки одного 
міркування, одного доказу однієї теорії повинен залишатися 
незмінним. Закон тотожності вимагає, щоб у процесі міркування 
одне знання про предмет не підмінялося на інше. Якщо ця вимога 
порушується, то руйнуються логічні зв’язки.

Закон протиріччя. Згідно з цим законом не можуть бути однаково 
вірними (істинними) обидва висловлювання (повідомлення), одне 
з яких що-небудь стверджує, а друге - заперечує в той же час.

Закон виключення третього. Основний зміст цього закону логіки 
полягає в наступному: якщо є два судження, які суперечать одне 
одному, то одне з суджень обов’язково вірне, а друге - невірне. 
Отже, між ними не може бути середини - третього судження. 
Наприклад, в тексті документа може бути повідомлено, що 
"організація виконала план повністю, але недовиконаною 
залишилася ланка роботи... "



Закон достатньої підстави. Цей закон формулюється так: для того, 
щоб визнати судження про предмет істинним, повинні бути вказані 
достатні підстави для цього. Не досить тільки стверджувати що-
небудь, необхідно думку (точку зору) обґрунтувати, підтвердити її 
фактами, інакше висловлювання залишиться голослівним.

Корисні поради:

 - Перш ніж виправляти текст, прочитайте його увесь. 
 - Виправляйте текст тільки відповідно до чинних норм, а не 
до власних уподобань.
- Кожне виправлення має бути обов'язково пояснене.
- Виправлення повинні бути зрозумілими і займати мало 
місця. 
- Виявляти й усувати слід усі (навіть дрібні) помилки одразу.



КАРТКА ЗАВДАНЬ No 1
Відредагуйте наказ, використовуючи інструктивно-технологічну картку No1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
„Харківський політехнічний інститут ”

Н А К А ЗУЮ

                                                                                                         No  
                м. Харків

Про зміну 

НАКАЗУЮ:

1. НОВИКОВА Романа Едуардовича, студента першого курсу денного 
навчання факультету соціально-гуманітарних технологій  група 

СГТ-17у, звільнити від обов’язків старости групи.
Підстава: службова записка директора.

2. ЗАДОРОЖНОГО Дмитра Даниловича, студента першого курсу денного 
навчання факультету соціально-гуманітарних технологій   група 

СГТ-17у, з 21 2021 р. призначити старостою групи.

Проректор       Р.П. Мигущенко



КАРТКА ЗАВДАНЬ No 2

Застосовуючи метод перероблення, вдоскональте поданий текст, 
використовуючи інструктивно-технологічну картку No 2

        Шановний..
       Хочемо повідомити, що ми звводимо нову послугу, на 

яку пропонуємо знижку _____%.
  Здавалось би, до зазначеної дати ще досить багато часу, 

однак ми цінуємо Вас як давнього і постійного клієнта, а тому 
заздалегідь попереджаємо, щоб Ви мали змогу зважити всі 

„за" і „проти".
  Гадаємо, що така розумна і досвідчена ділова людина, як Ви, 

не втратить нагоди і обов'язково скористається 
пропонованою послугою.

Отож зателефонуйте нам за номером ______ до _____ !
 Сподіваємося, що якість послуги та ціни на неї не обмануть 

Ва¬ших сподівань і Ви будете задоволені.
      З найкращими побажаннями.



КАРТКА ЗАВДАНЬ No 3

Дайте корисні поради, які допоможуть 
якісному редагуванню документів, 

використовуючи інструктивно-
технологічну картку No 3.



Інструктивно-технологічна картка No1

Відредагуйте наказ.

1)Прочитайте нижченаведені основні вимоги складання наказів та подивіться 
шаблон реквізитів наказу. 

2)Прочитайте поданий у картці завдань No 1 документ не редагуючи його 
одразу. Проаналізуйте про що саме йдеться мова у документі.

3)Прочитайте наказ у другий раз, вже намагаючись зрозуміти де саме 
допущені помилки. Зробіть замітки.

4)Виправіть помилки.

5)Перечитайте текст документа ще раз, вже з виправленими помилками.

6)Поверніться до п.1. Якщо потрібно відредагуйте помилки, які одразу не 
помітили.



1 Наказ - розпорядчий документ, який видається керівником підприємства, організації, 
установи чи фірми для вирішення виробничих та кадрових питань.

2 Накази бувають з основної діяльності (виробничі) та по особовому складу (з кадрових 
питань).

3 Наказами з основної діяльності оформлюють рішення керівника, пов’язані з 
організацією роботи підприємства, установи або фірми, її постачання, фінансування, 
звітності, планування, реалізації продукції тощо.

4  Процедура складання та оформлення наказу:

•        пошук інформації;
•        підготовка проекту наказу;
•        узгодження та візування;
•        оформлення на бланку;
•        підписання керівником;
•        реєстрація;
•        розмноження;
•        ознайомлення виконавців під розписку;
•        підшивання у справу;

5 Накази з кадрових питань та з основної діяльності реєструють і підшивають у справи 
окремо.

6 Текст наказу з основної діяльності складається з двох частин:
I частина – констатуюча, містить  мету видання наказу, а також основні факти і  
починається словами:   “У зв’язку. . .”, “На підставі. . .”, “З метою. ..” II частина – розпорядча, 
нумерується по пунктах. В кожному пункті вказують виконавця, конкретну дію, яку він 
повинен виконати та термін виконання. В останньому пункті наказу вказують прізвище 
посадової особи, на яку покладають контроль за його виконанням.



  
7 Реквізити: назва документа (НАКАЗ), дата, номер, місце укладання, 
заголовок до тексту, текст, підпис, узгодження чи візування.

8  Накази по особовому складу оформлюють у відділі кадрів.

9 Заголовок до тексту наказу містить слова:  “Про призначення...”, “Про 
надання...”, “Про переведення...“, “Про звільнення...” тощо. Якщо в наказі 
розглядають декілька питань, то в заголовку пишуть: “По особовому складу” 
або “З кадрових питань”.

10 Текст починають з розпорядчої частини дієсловом:

ПРИЗНАЧИТИ:
 НАДАТИ:
 ЗВІЛЬНИТИ:

11  Констатуюча частина може бути відсутня.
12 Текст пункту наказу починають з указівки прізвища, ім’я та по батькові 
службової особи, на яку видають наказ.



                                  (Шапка наказу)

                                          НАКАЗ

дата                                           №  
                                                                                        
                                           (місто)

Про що

НАКАЗУЮ:

1. ЗВІЛЬНИТИ:
1.1.
1.2.
2. ПРИЙНЯТИ:
2.1.
2.2.

Директор        ПІБ



Інструктивно-технологічна картка No2

Застосовуючи метод перероблення, вдоскональте поданий текст.

1)Прочитайте поданий текст не вставляючи одразу пропущені слова. 

Проаналізуйте про що саме йдеться мова у документі.

2)Прочитайте текст у другий раз, вже намагаючись додати відсутні слова за 

змістом та логікою. Зробіть замітки.

3)Впишіть ці слова.

4)Перечитайте текст документа ще раз, вже с долученими словами.

5)Якщо відчуваєте, що якийсь вираз не підходить до змісту, або не лягає 

мовозвучно, скористуйтеся словником синонімів та оберіть найбільш відповідне 

слово.

(Перероблення - це специфічне редагування, оскільки передбачає використання 

всіх інших методів виправлення: скорочення, ви¬далення, вставлення, заміни, 

переставлення. Перероблення застосовують до тих документів, які не 

відповідають нормам офіційно-ділового стилю і конкретній стандартизованій 

формі).



Інструктивно-технологічна картка No3

Дайте корисні поради, які допоможуть якісному редагуванню 

документів. 

Поради повинні містити:

1. З якого етапу треба розпочинати редагування документів;

2. Правила, що стосуються редагування документів;

3. Зазначте, чого не можна робити при редагуванні документів;

4. Дайте загальні основні рекомендації редагування документів.



Електронні пошти майстрів:

a.nerazik94@gmail.com

julia.n95@ukr.net


