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1. Пояснювальна записка 
 

Метою атестації студента є визначення фактичної відповідності його 

підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Аатестація 

здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення навчання на 

певному освітньому рівні. ЕК оцінює рівень науково-теоретичної і практичної 

підготовки випускників, вирішує питання про здобуття певного освітнього рівня, 

присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа про вищу освіту. 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціаліції 

«Редагування» (далі – Програма) є нормативним документом Київського 

університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою видавничої 

справи Інституту журналістики на основі ОПП бакалавра денної форми навчання 

спеціальності 035 Філологія освітньої програми Українська мова та література, 

освітнього  рівня першого (бакалаврського) відповідно до затвердженого 

навчального плану.  

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Редагування» 

проводиться за основними дисциплінами навчального плану спеціальності 035 

Філологія освітньої програми Українська мова та література, освітнього  рівня 

першого (бакалаврського), денної форми навчання. Складають комплексний 

кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації з таких навчальних дисциплін: «Основи 

спеціальності», «Теорія інформації та комунікації», «Редакційна підготовка 

видань», «Семіотика медіа тексту», «Дизайн друкованих медій», «Практикум з 

редакційної майстерності». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів на завершальному етапі навчання.  

Мета комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації – встановити 

фактичну відповідність рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам 

освітньої (кваліфікаційної) характеристики бакалавра. 

 

2. Методика проведення комплексного кваліфікаційного екзамену зі 

спеціалізації «Редагування» 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Редагування» 

проводиться за білетами, які містять три питання. Відповіді на питання білета 

студент готує письмово на робочому місці і усно дає відповідь членам комісії. 

Зміст білета формується таким чином, щоб тривалість усної відповіді з 

комплексного екзамену не перевищувала 0,5 академічної години. 

Відповідь студента на державному екзамені має задовольняти такі вимоги: 

- науковість, знання та вміння користуватися понятійним апаратом науки; 

- виклад відповідей на запитання у методологічному, комунікаційному, етичному 

аспектах, аргументація основних положень, відповіді  з прикладами з сучасної 

практики навчання та професійної діяльності; 

-    володіння різноманітними методами редагування та застосовування їх 

відповідно до конкретного виду освітніх видань; 

- від студента вимагається добре володіння теоретичним матеріалом, уміння 

застосовувати його при обґрунтуванні редакторських правок під час роботи з 



 

 

авторським оригіналом. 

 

Результати складання кваліфікаційного іспиту визначаються оцінками: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і оголошуються в день 

проведення іспиту після оформлення протоколу засідання ДЕК. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за такими 

критеріями (див. табл. 1).  

 

Таблиця 1 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 

навчальною програмою; за знання основної та додаткової 

літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь. 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 

літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві 

помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 

усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 

закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 

дисципліни. 

 

Розшифруємо окремі положення таблиці 1.  

 

Високий рівень навчальних досягнень – «відмінно» 

Студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний застосовувати їх у 

нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної 

діяльності, критично оцінює окремі факти, явища та ідеї. Студент має системні, 

дієві знання, виявляє творчі здібності, вміє ставити і вирішувати проблемні 

питання, виявляти особисте ставлення до них. 

Достатній рівень навчальних досягнень – «добре» 



 

 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо 

змінених ситуаціях, намагається аналізувати і систематизувати інформацію, 

застосовувати загальновідомі докази у власній аргументації. 

Середній рівень навчальних досягнень – «задовільно» 

Студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального 

матеріалу. Відповідь його правильна, але не достатньо осмислена. Вміє 

застосовувати знання при розв’язуванні задач за зразком. 

Початковий рівень навчальних досягнень – «незадовільно» 

Студент може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його елементи, 

фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі 

уявлення про об’єкт вивчення, має здатність елементарного викладу думки. 

Студент відтворює менше половини навчального матеріалу, з допомогою 

викладача виконує елементарні завдання.   

 

3. Орієнтовні питання до комплексного кваліфікаційного екзамену зі 

спеціальності, відповідність програмі 

 

3.1. З дисципліни «Основи спеціальності» 

Дисципліна «Основи спеціальності» розрахована для вивчення студентами 

галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020303 Філологія 

(українська мова та література) основних положень і принципів редакторської 

діяльності. 

Вивчення дисципліни «Основи спеціальності» передбачає розв’язання низки 

завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, 

зокрема, покликана сформувати у студентів навички редакторської роботи з 

різноплановими текстами. 

Компетентності, які студенти набувають у процесі вивчення курсу: 

 Знання сучасних проблем і завдань у редакторській діяльності; 

 Культуру редагування різнопланових текстів; 

 Здатність аналізу відповідності текстів інформаційним потребам суспільства; 

 Методичне забезпечення редакторської діяльності у системі традиційних та 

новітніх форматів підготовки текстових матеріалів до публікації. 

 

Поняття про редагування. 

Редагування – процес внесення змін в авторський текст. Види редагування. 

Редагування і авторський стиль. Проблема коректності виправлень. Комунікаційні 

особливості процесу редагування. Редагування як підготовка тексту до друку: 

концептуальність виправлень. Основні обов’язки редактора. 

 

Авторський текст як основа видавничого оригіналу. 



 

 

Оригінал як опрацьована й оформлена за встановленим порядком текстова та 

ілюстративна інформація, призначена для відтворення друкуванням. Види і форми 

оригіналів. Основні вимоги до оригіналів. Рецензування авторського оригіналу. 

Види рецензій та вимоги до них. 

 

Методичні аспекти редагування . 

Поняття про редакторський аналіз. Розробка концепції видання. Формування 

авторського оригіналу. Етапність процесу редагування. Початковий етап 

редагування. 

 

Логічні норми редагування  

Комунікаційний ранг видання. Проблематика логічного нормування тексту. 

Логічна культура редактора. Способи викладу тексту. Класифікація способів 

викладу тексту. Логічна структури різних видів тексту. 

 
Література: 

Базова: 

1. Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. / Т.А. Єщенко. − К. : Академія, 

2009. – 264 с. 

2. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. Крупа. – Тернопіль: Підручники 

і посібники, 2005. – 416 с. 

3. Різун В. В., Мамалиґа А. І., Феллер М. Д. Нариси про текст: Теоретичні питання 

комунікації і тексту. – К.: Київ. ун-т, 1998. 

4. Текстознавство : Підручник / К.С.Серажим. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2009. – 527 с. 

 

Додаткова: 

1. Іванченко Р.Г. Адекватність розуміння і ясність тексту. - К., 1991. 

2. Іванов В.Ф. Контент-аналіз: Методологія і методика дослідження ЗМК: Навч. посібник 

/ Наук. ред. А.З. Москаленко. - К.,1994. - 112 с.  

3. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ текста. Теория и практика: учебник; практикум / 

Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – М.: Наука, 2005. – 496 с. 

4. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – 

М.: КомКнига, 2006. – 144 с. 

 

3.2. З дисципліни «Редакційна підготовка видань» 

Дисципліна «Редакційна підготовка видань» належить до числа фахових 

дисциплін, включених у навчальні плани підготовки бакалаврів напряму 6.020302 

Філологія (мова і література українська). Її вивчення передбачає розв’язання низки 

завдань, зокрема: ознайомилення студентів із загальнотеоретичними питаннями 

редагування різних видів видань; оволодіння методикою роботи з композиційною, 

тематичною і фактологічною структурами тексту видання, його лексико-

стилістичним оформленням; формування вміння редагувати видання різних видів 

та працювати з комп’ютерним варіантом тексту документа; орієнтування 

студентів на практичне використання теоретичної бази та навичок редакторської 

оцінки у подальшому систематичному вивченні предметів з редагування.  

 

Сутність і зміст редагування різних видів видань.  Етапи редагування  



 

 

та їх особливості.   

Поняття редагування у широкому і вузькому розумінні. Редагування як 

творчий процес. Завдання редагування.  Загальна характеристика редакторського 

аналізу та редагування. Поняття про різновиди редагування. Два найголовніші 

блоки видів редагування: загальне (універсальне); спеціальне. Основні складові 

загального редагування. Спеціальне редагування та його підвиди: літературне, 

наукове, літературно-художнє. 

 

Видання, основні види, терміни і визначення.  

Державний стандарт України ДСТУ 3017-95. Види видань за цільовим 

призначенням. Види видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації. 

Види видань за інформаційними знаками. Види видань за матеріальною 

конструкцією. Види видань за обсягом. Види видань за складом основного тексту. 

Види видань за періодичністю. Види видань за структурою. Види неперіодичних 

видань за інформаційними ознаками. Види періодичних і продовжуваних видань. 

 

Редакторська підготовка складових тексту: елементи тексту, довідково-

пошуковий апарат видання, додатки, бібліографічні списки. 

 Загальна типологічна характеристика навчальних видань. 

Редакторський аналіз навчального видання. Процедура грифування та організація 

роботи редактора щодо експертизи навчальної літератури. Загальна методика 

роботи редактора з навчальними виданнями. Структурування змістової частини. 

Забезпечення належного навчально-методичного рівня тексту, а також 

взаємозв’язку текстового та ілюстративного матеріалів. Загальна типологічна 

характеристика довідкових видань. Головні типологічні вимоги до довідкових 

видань. Особливості побудови текстової частини словників, довідників, 

енциклопедій. Робота редактора над енциклопедією, словником, довідником. 

 

Редакторська підготовка навчальних і довідкових , наукових і науково-

популярних видань. 

Типологічний ряд наукових видань. Наукові методи викладу текстового 

матеріалу. Ознайомлювальний, структурний, змістовий аспект роботи редактора з 

цим видом видань. Взаємозв’язок текстового й ілюстративного матеріалу. 

Типологічний ряд науково-популярних видань. Редакторські прийоми 

популяризації тексту науково-популярних видань. Особливості дизайну та 

оформлення. 

 
Література: 

Базова: 
 

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Книга, 2011. 

2. Добровольський О.О., Хойнацький М.С. Підготовка оригіналів до видання: На допомогу 

авторові, рецензентові, редакторові, коректорові. – К.: Вища школа, 1991. – 111 с. 

3. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види, терміни та визначення. – К.: Держстандарт 

України, 1995. – 50 с. 

4. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. – К: 



 

 

Держстандарт України, 1995. – 21 с. 

5. Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан. – Львів: Світ, 

2002. – 268 с. 

6. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – 320 с.  

7. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора. – М.: Олимп, 1999. – 688 с.  

8. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – 416 с.  

9. Різун В. В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – 240 с.  

10. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша 

культура і наука, 2005. – 560 с. 

11. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут 

української мови. ― 4-е вид., випр. й доп. ― К.: Наук. думка, 1993. ― 240 с. 

12. Черниш Н. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади 

підготовки видань. – Львів: Фенікс, 1998. – 92 с. 

 

Додаткова література: 

1. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ - перша третина ХХ 

ст.): Навч. посібн. / За ред. Н. Зелінської. – Л.: Світ, 2003. – 612 с. 

2. Закон України "Про видавничу справу" // Урядовий кур'єр. 1997.19 липня № 130-131. 

3. Зелінська Н. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору 

(літературне опрацювання тексту). – К.: ІМКВО, 1989. – 76 с. 

4. Іванченко Р. Г. Літературне редагування. – К.: Вища школа, 1983. – 368 с. (Репринтне 

перевидання 2003 р., Парламентське вид-во).  

5. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських текстів. – Львів: ПАІС, 2003. 

– 344 с.  

6. Капелюшний А. О. Типологія журналістських помилок. – Львів: ПАІС, 2000. – 68 с. 

7. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. 

– Львів: ПАІС, 2002. – 576 с. 

8. Конструкція книги: Навч. посібник для студ. полігр. спец. вищ. навч. закладів / С. 

Гавенко, Л. Кулік, М. Мартинюк. – Л.: Фенікс, 1999. – 134 с.  

9. Крайнікова Т. С. Коректура: Підручник ― К.: Наша наука і культура, 2004. – 252 с. 

10. Мильчин А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги. – М.: Логос, 

2002. – 224 с.  

11. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003.― 558 с.: 

ил. 

12. Накорякова К. М. Методика редакторской оценки текста. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 

27 с.  

13. Непийвода Н. Сам собі редактор. Порадник з української мови. - К., 1996. - 260 с. 

14. Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з 

видавничої справи. – Львів: Палітра друку, 2002. – 224 с. 

15. Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – 415 с.  

16. Партико З. В. Комп'ютеризація видавничого процесу. – К.: Вища школа, 1996. – 208 с. 



 

 

17. Пикок Дж. Издательское дело / Пер. с англ., 2-е изд., испр. и доп. ― М.: Издательство 

ЭКОМ, 2002. – 424 с.: илл. 

18. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.  

19. Правові нормативні акти з видавничої справи: тематична збірка. – К., Книжкова палата 

України, 1998. – 46 с. 

20. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н. М. Сикорского. – М.: Книга, 

1987. – 397 с. 

21. Різун В. В. Основи комп’ютерного набору і коректури: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 

172 с. 

22. Різун В. В., Мамалига А. І., Феллер М. Д. Нариси про текст: Теоретичні питання 

комунікації і тексту. – К.: Київ. ун-т, 1998. – 336 с.  

 

3.3. З дисципліни «Семіотика медіа тексту»  

 

Метою навчальної дисципліни «Семіотика медіа-тексту» є освоєння студентом 

концептуально-теоретичних та практичних засад функціонування медіа-текстів у 

сучасному суспільстві. 

Завдання дисципліни передбачають розвивати: 

1) інтегральну компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в галузі філології, що передбачає застосування 

теорій та методів відповідних наук; 

2) розвивати загальні компетентності такі, як громадянська – здатність до 

соціокультурної взаємодії у громадянському суспільстві, участі в його 

формуванні та функціонуванні, висловлення власної громадянської позиції;  

3) комунікативна – здатність до ефективної комунікації та до викладення складної 

комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні технології; 

4) інформаційна – володіння сучасними методами отримання науково-

бібліографічної інформації, роботи з інформацією (уміння знаходити й 

аналізувати інформацію з різних джерел); 

5) розвивати фахові компетентності спеціальності: здатність застосовувати в 

професійній діяльності комунікативно-професійні навички – здатність 

застосовувати в професійній діяльності нормативні засоби мови в усному та 

писемному мовленні з урахуванням змістового наповнення, соціально-

демографічних особливостей співрозмовника, специфіки ситуації спілкування та 

контексту. 

 

 Технологія виробництва газетних видань 

Семіотика. Історія розвитку семіотики. Семіотика як метод дослідження 

соціальних комунікацій. Текст та медіа-текст. Текст як знакова система. 

Класифікація знаків. Коди як спосіб поєднання знаків. Типи текстів  по 

відношенню до знакової системи Організація твором комунікативного акту. 

Шпаруватість тексту – обов’язкова умова читацької творчості. Роль контексту. 

 

 



 

 

Основні категорії тексту. 

Категорія «цілісність тексту». Категорія «зв’язність». Категорія 

«інформативність» та її мовне вираження у тексті. «Континуум» як  категорія часу 

і простору у тексті. Різновиди просторового континуума. Інтертекстуальність. 

Категорія «антропоцентричність». Інтертекстуальність. Поняття структури в 

семіотиці. Наративні структури тексту.  Жанр як семіотична категорія. 

Функціональність жанорових структур. Роль жанру в соціальній 

комунікації.Аудиторія як фактор спрямування жанру масової літератури. Жанри 

видавничої тіпології масової літератури. Аудиторія як фактор спрямування жанрів 

інтернет-текстів. Жанрі масової інтернет-літератури: фанфіки, меми, подкасти 

тощо 

 

Текстуальна стратегія . 

Теорія відкритого твору.  Текстуальна стратегія як педагогічний інструмент. 

Модель відкритого твору. Відкритий твір як стратегія інтерпретаційної співпраці 

читача. Модель закритого твору. Авторитарні стосунки тексту і читача у 

закритому творі.  Відкритий твір у публіцистиці. Умови вірогідної інтерпретації. 

Поняття «інтенція автора». Поняття «інтенція тексту». Межі інтерпретації. 

Причини виникнення хибної інтерпретації.Комунікативні невдачі. Типологія 

комунікативних девіацій. Внутрішній контекст як механізм забезпечення 

вірогідної  інтерпретації. 

 
Література: 

Базова: 

1. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко; [пер. з англ. М. 

Гірняк]. — Львів: Літопис, 2004. — 384 с. 

2. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. / Т. А. Єщенко. – К.: ВЦ 

«Академія», 2009. – 264 с. 

3. Масімова Л.  Критерії патогенності тексту/ Масімова Л. Г.// Наукові записки Інституту 

журналістики:науковий збірник, 2010, т. 41. – с. 150 – 152. 

4. Масімова Л. Г. Інтертекстуальність візуального тексту мас-медіа //  Соціальні 

комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. 

Міжнародної міжнародної науково-практичної конференції. — К.: Київ,ун-т ім. Б. Грінченка, 

2014. — с. 65 – 71. 

5. Потятиник Б. Патогенний текст / Б. Потятиник, М. Лозинський. – Л.: Місіонер, 1996. – 

296 с. 

6. Почепцов Г. Від Facebook'у і гламуру до Wikileaks: медіакомунікації [Текст] / Георгій 

Почепцов. - К. : Спадщина, 2012. – 462 с 

 

Додаткова література: 

1. Кіца І. О. Патогенна реклама у друкованих газетах України : монографія / М. О. Кіца; 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ПАІС, 2014. - 207 c. 

2. Єжижанська Т. С. Парадигми мислення медіаспоживача: суть і роль у медіаспоживанні // 

Соціальні комунікація: теорія і практика : наук. журнал. – Т. 2. – К., 2016. – 122 с. – С. 44-48. 

3. Зубрицька М. Дискурс обмеженої і необмеженої інтерпретації: дискусії навколо роману 

Умберто Еко «Маятник Фуко»/ Марія Зубрицька / / Еко У. Маятник Фуко [пер. з італ. М. 

Прокопович]. — Львів: Літопис, 2004. — С. 623-634.  

4. Масімова Л. Відкритий твір у публіцистиці (на прикладі Умберто Еко) / Л. Г. Масімова / 

/ Образ. — 2005. — Вип. 6. — С. 54-60. 



 

 

5. Масімова Л. Г. Візуальна грамотність в системі медіаосвіти / Л. Г. Масімова // Ученые 

записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. 

Социальные коммуникации». – 2013. – Т. 26 (65), № 3. – С. 172 – 176. 

6. Стецюра К. О. Медіа картина світу як матриця конструювання особистості в 

інформаційному суспільстві / К. О. Стецюра // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 96. - С. 

233-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_59.  

7. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. — Львів: ПАІС, 2004. — 

312 с. — (Медіакритика). 

 

3.4. З дисципліни «Дизайн друкованих медій» 

 

Метою навчальної дисципліни «Дизайн друкованих медій» є опанування 

студентами необхідних теоретичних основ, методики і практичних навичок 

розробки дизайну друкованих видань. 

Завдання дисципліни передбачають: 

- розвивати інтегральну компетентність: навчити студентів виконувати 

спеціалізовані завдання з розробки дизайну друкованих видань, що передбачає 

знання та розуміння основних принципів та інструментарію видавничої справи; 

- розвивати загальні компетентності: здатність комплексно розв’язувати 

проблему, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, здатність 

адаптуватися та діяти в новій ситуації, продукувати ідеї, творчо підходити до 

вирішення проблеми чи виконання завдання (креативність); здатність працювати 

в команді й одноосібно, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; здатність орієнтуватися на високий результат, навчатися і 

оволодівати сучасними знаннями, навичками з використанням інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

- розвивати фахові компетентності; 

- здатність застосовувати знання з розробки дизайну друкованих видань; 

- здатність організовувати й проводити професійну діяльність, пов’язану з 

розробкою дизайну друкованих видань; 

- здатність проводити дослідження, передбачати тенденції та перспективи 

дизайну друкованих видань; 

- здатність розвивати й підтримувати на якісному рівні професійну 

діяльність: генерувати нові ідеї у професійній сфері; 

- здатність використовувати інформаційні технології у процесі розробки 

дизайну друкованих видань; 

- здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність; 

- здатність ефективно просувати створений продукт. 

 

Тенденції дизайну друкованих медій. 

Термінологічна база курсу «Дизайн друкованих медій». Галузевий стандарт 

ДСТУ 3017-95 про видання. Світові норми дизайну друкованих видань. Сучасний 

вектор розвитку галузі дизайну у світі. Новаторство світового дизайну друкованих 



 

 

медій. Дизайн українських друкованих видань. Специфіка дизайну друкованих 

видань України. Тенденції дизайну друкованих медій від українських видавців. 

 

 

Структурний аспект дизайну друкованих медій 

Стандарти у галузі друкованих медій. Сучасний дизайн як основа просування 

друкованих медій на ринку. Характеристики структурних елементів дизайну 

друкованих медій. Дизайнерські компоненти друкованих видань. Дизайн-проект 

друкованих медій. Художні підходи до оформленні друкованих медій. 

Оформлення друкованих видань різного типу. 

 

Технології випуску друкованих медій 

Робота редактора над дизайном друкованих медій. Генерація ідеї художнього 

оформлення видання. Етапність у підготовці друкованого видання до випуску з 

точки зору дизайну. Вимоги до художнього оформлення друкованих видань. 

Визначення формату готового видавничого продукту. Дизайн як сукупність стилю 

оформлення, шрифтів, верстки тощо.  Випуск і тиражування друкованих видань. 

Випуск друкованих медій з оновленим дизайном в огляді на конкурентне 

середовище. Контроль ринків збуту друкованих медій з оновленим дизайном. 

 
Література: 

Базова: 

1. Видання. Основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 3017-2015. Режим доступу: 

http://archive.chytomo.com/standards/vydannya-osnovni-vydy-terminy-ta-vyznachennya-dstu-301795. 

2. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа / 

Г.А.Кнабе. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. - 736 с. 

3. Сучасні технології електронних мультимедійних видань: монографія / під ред. О. І. Пушкаря. 

- Х. : ІНЖЕК, 2012. - 424 с. 

4. Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа / Н. Чепмен, Дж. Чепмен; пер. с англ. - М.: 

Изд. "ВИЛЬЯМС". - 2006. - 624 с. 

 

Додаткова література: 

1. Воган Т. Самое полное руководство по созданию мультимедийных проектов / Т.Воган; пер. с 

англ. М. И. Талачевой. - М.: НТ "Пресс", 2006. - 520 с. 

2. Сеньківський В. М. Автоматизоване проектування книжкових видань: монографія / 

В.М.Сеньківський, Р.О.Козак. - Львів: Українська академія друкарства, 2008. - 200 с. 

3. Смирнова И. Е. Начала Web-дизайна / И. Е. Смирнова. - СПб.: "БХВ-Петербург", 2003. - 256 

с.



 

 

Орієнтовні питання з дисциплін, винесених на атестацію 
 

1. Об’єкт і предмет редагування. Мета й завдання редагування. Аспекти 

редагування. 

2. Поняття про методологічну базу, методи редагування. 

3. Загальна типологічна характеристика навчальних видань. Редакторська 

підготовка навчальних видань. 

4. Видавнича структура авторського оригіналу. 

5. Загальна типологічна характеристика довідкових видань. Редакторська 

підготовка довідкових видань. 

6. Службовий апарат видання. 

7. Загальна типологічна характеристика наукових видань. Редакторська 

підготовка наукових видань. 

8. Довідково-пошуковий апарат видання: зміст, покажчики, колонтитули. 

9. Загальна типологічна характеристика науково-популярних видань. 

Редакторська підготовка науково-популярних видань. 

10. Довідково-пояснювальний апарат видання: передмова, коментарі, примітки, 

додатки. 

11. Досвід видатних українських редакторів кінця ХIХ століття – початку ХХ 

століття. 

12. Бібліографічний апарат видання, сучасні правила бібліографічного опису. 

13. Загальна характеристика книговидання на початку ХХ століття. 

14. Поняття редакційної норми. Види норм. 

15. Редагування в добу друкарства: поява друкарства в Україні, діяльність 

перших друкарень. 

16. Зафіксовані й незафіксовані норми. Об’єктивні й суб’єктивні норми. 

Загальні й галузеві норми. Встановлені і невстановлені норми. 

17. Видавнича справа ХIХ століття. 

18. Загальна класифікація помилок. 



 

 

19. Книговидання в сучасній Україні: стан та перспективи.  

20. Методи контролю в редагуванні. 

21. Редакторська справа в Україні за радянської доби: ідеологічний та творчий 

аспекти. 

22. Класифікація методів виправлення. 

23. Редакторська підготовка газетних та журнальних видань. 

24. Особливості редагування на різних етапах видавничого процесу. 

25. Редакторська підготовка перекладів. 

26. Інформаційні норми редагування. 

27. Особливості редагування текстів для дошкільнят і молодших школярів. 

28. Соціальні норми редагування: юридичні, етичні, естетичні, політичні, 

релігійні. 

29. Редакторська підготовка навчального посібника. 

30. Композиційні норми редагування. 

31. Редакторська підготовка наукової статті. 

32. Види композиції повідомлення. Особливості роботи редактора над 

композицією. 

33. Редакторська підготовка підручника. 

34. Логічні й психолінгвістичні норми редагування. 

35. Основні характеристики шрифту. 

36. Лінгвістичні норми редагування. 

37. Редакторська підготовка монографії. 

38. Лінгвістичні норми редагування. 

39. Редакторська підготовка монографії. 

40. Поліграфічні норми редагування. 

41. Редакторська підготовка електронного видання. 

42. Композиція заголовного комплексу. Рубрикація видання. 



 

 

43. Редакторська підготовка словника. 

44. Види видань згідно з держстандартом. Класифікація видань за цільовим 

призначенням. 

45. Редакторська підготовка перевидань. 

46. Поняття коректури. Коректурні знаки. 

47. Шрифтові виділення елементів тексту. 

48. Поняття про структуру об’єкта редагування. 

49. Нешрифтові виділення елементів тексту. 

50. Редакторські професії та фахові вимоги до них. 

51. Вимоги до оформлення макета анотованої каталожної картки. 

52. Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних дій. 

53. Лексичний рівень редагування тексту: труднощі, типові помилки. 

54. Загальна характеристика редакторського аналізу видання. 

55. Синтаксичний рівень редагування тексту: труднощі, типові помилки. 

56. Ілюстрації, таблиці, формули: їхні види та компоненти. Вимоги до 

оформлення цих елементів видання. 

57. Вихідні відомості видання на початкових та прикінцевих сторінках. 

58. Національні і міжнародні видавничі стандарти. 

59. Вимоги до оформлення цитат. 

60. Історія розвитку семіотики.  

61. Семіотика як метод дослідження соціальних комунікацій.  

62. Текст та медіатекст.  

63. Роль контексту.  

64. Текст як знакова система.  

65. Поняття структури в семіотиці.  

66. Наративні структури тексту  

67. Жанр як семіотична категорія.  



 

 

68. Функціональність жанорових структур.  

69. Роль жанру в соціальній комунікації. 

70. Типи текстів в залежності від знакової системи. 

71. Організація твором комунікативного акту. 

72. Патогенний текст.  

73. Умови використання візуальної інформації. 

74. Візуальні стереотипи. 

75. Категорія інтертекстуальності візуальних текстів мас-медіа. 

76. Механізм породження візуальних торопів. 

77. Види візуальних тропів.  

78. Функції тропів у композиційній структурі візуального тексту мас-медіа. 

79. Проблема вибору сучасного дизайну друкованих видань. 

80. Залежність дизайну від типологічних характеристик друкованих медій. 

81. Редакторський аналіз дизайну друкованих медій. 

82. Художні підходи до супроводу текстових матеріалів друкованих медій. 

83. Вимоги до дизайну в огляді на структуру друкованих медій. 

84. Ілюстративний матеріал у виданнях різного виду. 

85. Технологічні можливості щодо дизайну в галузі друкованих медій. 

86. Особливості дизайну друкованих медій для різних вікових груп читачів. 

87. Термінологія у галузі друкованих медій. 

 

 


