
180 МЕД1А-РЕЦЕН31Я

КАПЕЛЮШНИЙ А. О. СТИЛ1СТИКА 
Й РЕДАГУВАННЯ: ПРАКТИЧНИЙ СЛОВНИК- 
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Книгу А. О. Капелюшного «Стилютика й редагування» визначено 
автором як практичний словник-довщник журналюта. Чинний 
стандарт пропонуе кшька тип!в довщкових видань прикладного 

характеру, що в1др1зняюгься за характе
ром поданоТ ¡нформаци, серед них е 1 ви- 
робничо-практичний, що максимально 
наближуеться до  специфш и рецензо- 
ваного видання. Хоча автор подае вузьке 
визначення книги, але, на наш погляд, 
«Стшистика й редагування» демонструе 
значно ширший спектр висунутих  
1 р о зв ’язаних проблем , релевантних  
у викладанш  куршв з1 стилш тики  
студентам-журналютам.

Довщ ник ор1ентовано, як зазначае 
автор, насамнеред на студент!в факуль
тет! в журналютики, зокрема студент!в 
заочноУ форми навчання або студент!в- 
екстерн!в, саме тому видання мютить 

здебшьшого матер!ал практичного характеру, необхщний п!д час 
шдготовки до лабораторних та самостшних робН. Але, на нашу 
думку, обмежувати читацьке призначення не було необхщност!. 
Навпаки, частина магер!ал!в, вм!щених у дов!днику, може стати 
у пригод! не т!льки 1 стшьки студентам, ск!льки викладачам, що 
працю ю ть на факультетах ! в !дд 1леннях ж урнал!стики. Це 
стосуеться, зокрема, першого роздшу книги, специфику якоТ в!дбивае
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ш дзаголовок «Основн1 теоретичн! положения та практичш  
рекомендацп щодо Ух застосування в ЗМ1». Цей роздш ! е власне 
довщником, у якому за абеткою розташовано стати, що тлумачать 
основы! термши ! проблемы! поняттястосовностил!стичногоанал!зу 
тексту. Кожна статт^складаеться з таких компоненте: визначення 
терм!на, його етимолопя, особливосп описаного явища в ЗМ1 та 
контекстуальш приклади. У цьому роздип подано великий заобсягом 
¡люстративний матер!ал, який певною м!рою можнабуло зустр!ти у 
попередн!х книгах А. О. Капелюшного «Дев!атолопя мас-мед!а» та 
«Практична стилютика украТнськоУ мови». На завершения першого 
роздшу автор пропонуе перелж контрольных питань з навчальних 
курсш, пов’язанихз! стил!стикою: практична стил!стикаукраУнськоУ 
мови, стил!стика тексту та редагування в ЗМ1. Цей перел!к, що 
становить загалом понад 500 питань, е фактично тематичним планом 
вщповщних навчальних дисципл!н, ре-презентованим у вигляд! тез. 
Такий матер1ал потр!бен насамперед викладачам, що створюють 
власт робоч! програми з !  с т и л ! с т и к и .

Наступи! юлька роздШв рецензованоУ книги, на нашу думку, 
е комшлящею словник!в р!зноман!тнихтип!в. Це роздши «Склады! 
випадки слововживання», «Складю випадки в!дтворення рос!йських 
фразеолог!зм!в засобами украУнськоУ мови», «Склады! випадки 
наголошування», «Труднопп у визначенн! роду ¡менниюв», «Разом, 
через деф!с чи окремо?» тощо (И-ХХП розд!ли). Вони призначеш 
саме студентам, тому що е своерщним «вибраним» з орфограф!чного 
та орфоешчного словник!в украУнськоУ мови, а також спрощеним 
викладом граматичного матер!алу правопису украУнськоУ мови. Цей 
¡нформац!йний блок можна було б умовно назвати «Довщник 
коректора». Мету автора у вщбор! такого матер!алу ц!лком зрозумшо: 
студент зам!сть того, щоб шукати вщповщш лексеми та граматичн1 
форми за р!зномаштними словниками (не завжди вщомо, якими 
саме), може знайти все необхщне в одному ушверсальному виданн1. 
С тут лише один сшрний момент: а що ж ми тод1 залишимо на власне 
студентську роботу, якщо вже все зроблено фах!вцями? Таке видання 
мае використовуватися як додатковий матер!ал, наприклад, пщ час
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аудиторних занять з! стилш гики, коли техш чно неможливо  
застосування комплексу довщкових видань.

Насту п т  ХХШ -ХХХУШ  роздши присвячено застосуванню та 
оформлению фактичного матер1алу. Е1асамперед подано основш  
нормативш вимоги щодо редакцш но-технпш ого оформления  
фактичного матершлу, а ¡нил роздши мютять за тематичними 
блоками факта, що часто використовуються у прес1 Таю тематичш 
блоки включають даш про правител1в краУн св1ту 1 вщомих пол тин в, 
про лауреате нацюнальноУ прем ¡У ¡меш Тараса Шевченка, лауреат!в 
Нобел1вськоУ прем ¡У, лауреат! в прем1У «Оскар», видатних спортсмен! в 
\ космонавт!в. До фактичного матер!алу в!дносимо й афористичн! 
вислови вщомих украУнських та заруб!жних д1яч!в, представлен! 
в юнщ книги.

Таким чином, основну ¡нформащю, представлену в рецензованш 
книз!, можна умовно розпод!лити на три тематичних ¡, в!дпов!дно, 
функцюнальних блоки. Перший блок м!стить теоретичш в!домост! 
з! стил!стики як навчальноУ дисципл!ни спец!альност! «Жур- 
нал!стика» у вищих навчальних закладах. Цей блок побудовано як 
довщкове видання. Саме вш, на наш погляд, вщповщае ц!льовому 
призначенню, визначеному автором,! загальн!й назв! роботи. Його 
адресовано переважно викладачам ! св!домим студентам.

Другий блок нагадуе с к о р е е  ушверсальний словник, який 
поеднуе в соб! основн! проблемн! аспекта украУнськоУ орфограф!У 
та орфоеп!У. Цей блок призначено у першу чергу студентам. Якщо 
попередн!й тематичний блок було ор!ентовано як на студештв- 
журнал!ст!в, так \ на майбутн!х редактор!в, то цей -  здебшьшого на 
студенНв спец!альност! «Видавнича справа та редагування». 
Специфшою ш'еУчастини книги е те, що потр!бну !нформац!ю подано 
за правописними правилами ! нормами, що полегш уе пошук 
необхщних елеменИв.

Третш блок умовно е енциклопедичним словником журналюта- 
практика, тому що тут подано той фактичний матер!ал, що часто 
необхщний у робот! журнал!ста, зокрема репортера,! незнания якого 
приводить до фактичних помилок. Для студенНв або викладачш
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навчальних заклад!в журнал!стського освНнього напрямку цей 
тематичний блок потр!бен менш ою м!рою. Але його загальна 
цшншть е досить високою, тому що в одному виданш з!брано 
р!зноман!тний матер!ал, пошук якого завжди викликае труднощ!, 
зум овлен! передус^м браком часу. Якщо виникае п отреба  
в розширенш шформащУ, и можна отримати, звернувшись до  
енциклопедШ ! довщниюв, наведених у перел!ку рекомендовано!' 
лНератури. Блок фактичноУ !нформац!У, на нашу думку, е вагомшим 
для такого типу видання. Якщо мовш помилки е наслщком низькоУ 
правописноУта мовленневоУ культури журнал!ста, тобто св!дчать про 
його неосв !ч еш сть , то фактичн! помилки е результатом  
дезшформащ'У, неуважност!, вщсутност! бажання звертатися до  
першоджерел тощо. У першому випадку можна порадити лише 
зайнятися власною освтою , наренгп вивчити р!дну мову, а в другому 
навНь досв!д серйозного журналюта-практика не завжди може стати 
у пригодг Р!ч у тому, що вс! факта з ¡сторЕУ, суспшьного життя, 
в!домост! з мистецтва неможливо запам’ятати ! взагал! осягнути 
повною м!рою. Саме тут нам! допомогають довщков! видання енцик- 
лопедичного характеру. Автор рецензовано'У книги вибрав той шар 
¡нформащ'У, який часП ш е за !нший стае потр!бним в робоП  
журнал!ста.

Незважаючи на те, що «Стилштика й редагування» А. О. Капе- 
люшного поеднуе в соб! фактично три окрем! видання, пов’язаш 
м!ж собою специф!кою шформацшних знак1в -  вс! визначен! нами 
тематичш блоки е довщковими—та читацьким призначенням — вони 
ор!ентоваш на студешпв-журналюНв та журналюНв-практиюв, 
щннють щеУ книги е безсумшвною. Це перша спробаун!версального 
дов!дника для журналтсНв, який реально дозволить зменшити 
кшьюсть мовних ! фактичних помилок у газетах та журналах. Кр1м 
того, таке видання давно е необхщним для викладач!в, що працюють 
з майбутшми редакторами та журнал!стами, для використання на 
практичних заняттях з1 стил!стики.

Автор виконав величезну роботу з! збору та класиф!кац!У 
наведеного матер!алу: приклад!в стил!стичних явищ з украУнських
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перю дичних видань, виб1рки з1 словниюв украУнськоУ мови, 
тематичних труп фактичного материалу. Такий пщхщ засвщчуе не 
лише високий науковий р1вень робота, а й нагадуе справжне 
журналштське розслщування. 3 огляду на таку рису сучасноУ 
журналштики як уш версальш сть, рецензована книга цшком 
вщповщае вимогам часу I може стати настшьним виданням студента- 
жу риал ¡ста \ журнал ¡ста-практика.

Наталш Кондратенко


