
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра філології та видавничої справи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________Культура видання. Видавничі стандарти.__________________________ 

(назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни  

                                                підготовки   бакалавра___  
                             (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності  061 «Журналістика» 
(шифр і назва напряму) 

     

 (Шифр за ОПП ПП 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



2 

 

  

 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: КРЕМЕНЧУЦЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ 

УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:  к. філол. н., доц. Алексеєнко Н. М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання методичною комісією КрНУ  за 

спеціальныстю 061 «Журналістика» 

 

Протокол від  “__ ” вересня 2018 року № __ 
 

Голова     _______________ (К. Л. Сізова) 
                                        (підпис)                          (прізвище та ініціали)          

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Культура видання. 

Видавничі стандарти» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності  061 «Журналістика». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є культура видання; видавничі 

стандарти як система положень і правил щодо виготовлення і тиражування книг; 

застосування видавничих стандартів в Україні на сучасному етапі; створення 

нових вітчизняних видавничих стандартів. 

Міждисциплінарні зв’язки: після вивчення – [ПП 5]; передує вивченню – [ПП 

12, ВПП 19]. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи культури видання. 

2. Видавничі стандарти. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Культура видання. Видавничі 

стандарти» є формування високого рівня професійної компетентності; 

ознайомлення з типологією видань, основами культури їх оформлення та 

побудови, видавничими стандартами, підвищення загальнокультурного та 

інтелектуального рівнів особистості; ознайомлення з сучасним станом 

застосування видавничих стандартів в Україні та розробки нових вітчизняних 

стандартів, надання знань із загальної та спеціальної бібліографії. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура видання. Видавничі 

стандарти» є надання знань про типологію видань, вимоги до сучасного видання 

будь-якого типу; сприяння формуванню навичок застосовувати видавничі 

стандарти; розвиток вмінь використовувати на практиці загальні літературні, 

художні та технічні норми виготовлення друкованої продукції; розвиток вмінь 

правильно оформлювати загальну та спеціальну бібліографію. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

типологію видань та критерії поділу її на види; основні розмірні та кількісні 

параметри видань; основні особливості побудови видань; функції видань різних 
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типів; норми упорядкування видань; види дискурсів, що використовуються у 

різних типах видань; змістову та  матеріальну структури книги; службову частину 

видання; основні етапи становлення видавничих стандартів в Україні; національні 

та міжнародні видавничі стандарти; правила оформлення загальної та спеціальної 

бібліографії. 

вміти : 

розрізняти видавничу продукцію за її видами; знаходити помилки в оформленні та 

змістовому наповненні різних типів видань; визначати вид друкованої продукції 

за типологічними ознаками; правильно й логічно визначати складові видань 

різного типу; вживати відповідний дискурс залежно від типу видання; 

користуватися державними стандартами України; складати бібліографії до різних 

типів видань; виявляти, аналізувати і класифікувати типові помилки у внутрішній 

побудові та зовнішньому оформленні видання; застосовувати основні положення 

сучасних державних видавничих стандартів та інших нормативних документів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___180____ годин/ 

___6____ кредитів ECTS.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Основи культури видання  

       Тема 1. Видання. Основні види.  

Видавнича продукція та критерії поділу її на види. Прості та комбіновані видання. 

Види видань за цільовим призначенням.   

Тема 2. Види видань за аналітико синтетичним переробленням інформації та 

інформаційними знаками. Інформаційне видання. Бібліографічне видання. 

Реферативне видання. Оглядове видання. Дайджест. Текстове видання. Нотне 

видання. Картографічне видання. Образотворче видання. Видання для сліпих. 

Тема 3. Види видань за матеріальною конструкцією. 

Книжкове, журнальне, газетне видання. Аркушеве, карткове видання, поштова 

картка.  Буклет. Плакат. Комплектне видання. Книжка-іграшка. 

Тема 4. Види видань за обсягом, за складом основного тексту, за періодичністю, 

за структурою. Книга, брошура, листівка. Моновидання, збірник. Неперіодичне, 
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серіальне, періодичне, продовжуване видання. Серія, однотомне та багатотомне 

видання, зібрання творів. Вибрані твори. 

Тема 5. Комунікативні дискурси.  

Поняття дискурсу. Літературний та театральний дискурси. Теле-, радіо- та 

кінодискурс.  Газетний дискурс. Політичний, тоталітарний, рекламний дискурси. 

Позацензурний дискурс. Інші види дискурсів. 

Тема 6.  Книга як основний предмет видавничої діяльності. 

Подвійна природа книги. Змістова та матеріальна структура книги. Службовий 

апарат видання. 

Змістовий модуль 2. Видавничі стандарти 

Тема 7.  Поняття стандарту і значення стандартизації. 

Два різновиди поняття. Історія стандартизації в світі і в Україні. Становлення 

системи стандартизації в незалежній Україні. Видавничі стандарти, їх функція і 

роль у книговиданні. Фахові видання Держстандарту України. Фахові видання 

щодо стандартизації та місце в них видавничих стандартів. Державний нагляд за 

додержанням стандартів, норм і правил в Україні.  

Тема 8. Міжнародні видавничі стандарти. 

Спеціалізовані міжнародні організації, що займаються питаннями стандартизації 

(ISO), Міжнародна електротехнічна комісія (IEK). Юридичний статус 

міжнародних стандартів і рекомендацій ISO та їх вплив на розробку національних 

стандартів країн-учасниць. Міжнародна стандартна нумерація книг. Міжнародна 

стандартна нумерація серіальних видань. Міжнародна система штрихового 

кодування. Міжнародний знак охорони авторського права. Україна як новий член 

міжнародних організацій із стандартизації. 

Тема 9. Сучасний стан із розробленням і впровадженням нових видавничих 

стандартів в Україні. 

Розбалансування системи стандартизації видавничої справи на початковому етапі 

становлення Української держави. Стандарти, які мають безпосереднє відношення 

до видавничої справи. Стандарти, що опосередковано мають відношення до 

видавничої справи. Типові випадки порушень видавничих стандартів у сучасних 

українських виданнях. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

1. Бронштейн М. П. Библиографический апарат книг. Автору и редактору / 

М. П. Бронштейн. – М. : Книга, 1986. – 380 с. 

2. Гавенко С., Кулік Л., Мартинюк М. Конструкція книги / С. Гавенко, Л. Кулік, 

М. Мартинюк. – Львів : Світ, 1999. – 135с. 

3. Гольденберг Л. І. Українська літературна бібліографія / Л. І. Гольденберг – К. : 

Вища школа, 1989. – 437 с. 

4. Гуменюк М. П. Українська бібліографія ХІХ початку ХХ століття / 

М. П. Гуменюк – Х. : Фоліо, 1971. – 248 с. 

5. Добровольський О., Хойнацький М. Свого цураємось, а чужого не розуміємо / 

О. Добровольський, М. Хойнацький // Книжковий кур’єр. – 1999. –  № 1. – С. 2–

11. 

6. Корнейчик І. І. Історія української бібліографії / І. І. Корнейчик – Х. : Фоліо, 

1971. – 327 с. 

7. Куфман М. И., Чернягова В. Н. 60 лет стандартизации в СРСР: 1925-1985). 

Основные события и факты / М. И. Куфман, В. Н. Чернягова – М. : Изд-во 

стандартов, 1985. – 152 с.  

8. Мильчин А. Памятная книга редактора / А. Мильчин – М. : Книга, 1988. – 415 с. 

9. Пикок Дж. Издательское дело / Дж. Пикок  – М. : ЭКОМ, 1998. – 400 с. 

10. Плущевский М. Б. «Око земное» – образ стандартософии как науки наук ХХ 

века / М. Б. Плущевский // Стандарты и качество. – 1993. –  №3. – С. 45–50. 

11.  Романюк М. Загальна і спеціальна бібліографія / М. Романюк – Львів : Світ, 

2003. – 93 с. 

12. Тимошик М. Українські видавничі стандарти: до питання про концепцію 

розробки і впровадження у практику вітчизняного книговидання / М. Тимошик // 

Наукові записки Інституту журналістики. – 2001. – Т. 3. – С. 41–49. 

13. Тимошик М. Державні стандарти з видавничої справи / М. Тимошик // Вісник 

Книжкової палати. – 2001. – №12. – С. 9–13. 

14. Тимошик М. Видавнича справа та редагування / М. Тимошик – К. : Ін-т 

журналістики, 2002. – 100 с. 
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15.  Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця / М. Тимошик – К.: Наша 

культура і наука, 2005. – 560 с. 

Допоміжна 

1. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види: Терміни та визначення. 

2. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. 

3. ДСТУ 3772-98. Оригінали для поліграфічного відтворення: Загальні технічні 

вимоги.  

4. ДСТУ 3814-98. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. 

5. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття: Терміни та 

визначення.  

6. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила 

оформлення. 

7. ДСТУ 3146-95. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. 

Штрихові позначки EAN/ Вимоги до побудови. 

8. ДСТУ 3359-96. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. 

Маркування об’єктів ідентифікації. Якість друку штрихкодових позначок. 

Загальні технічні вимоги та методи контролю. 

9. ДСТУ3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: 

Загальні вимоги та правила. 

10.  ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, 

бібліографічний опис, аналіз документів: Терміни та визначення.   

11.  Мильчин А. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / 

Мильчин А. – М. : Логос, 2002. – 224 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання ____екзамен________ 

5. Засоби діагностики успішності навчання  домашні, індивідуальні завдання, 

письмові роботи, тести, усне опитування. 


