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                                                              ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика видавничої справи 

та редагування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 061 «журналістика» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні і практичні аспекти 

теорії і практики видавничої справи та редагування, необхідні для фахової підготовки 

до друку різних видів видань та для реалізації відповідних виконавчих і управлінських 

функцій. 

Міждисциплінарні зв’язки: забезпечує такі дисципліни, як: «Види редагування», 

«Культура видання. Видавничі стандарти», «Маркетинг і промоція видань», «Право 

видавця і редактора», «Редакторсько-видавничий фах». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Видавнича продукція, її специфічні риси, складові. 

2. Редагування як процес і діяльність. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика видавничої 

справи та редагування» є засвоєння студентами комплексу теоретичних і практичних 

знань з теорії і практики видавничої справи та редагування, необхідних для фахової 

підготовки до друку різних видів видань та для реалізації відповідних виконавчих і 

управлінських функцій. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і практика видавничої 

справи та редагування» є засвоєння значного за обсягом масиву матеріалу, пов’язаного 

з організацією сучасної видавничої системи в Україні і світі, її тенденціями та 

проблемами; вивчення проблем взаємовідносин видавця з поліграфістами та 

реалізаторами друкованих видань; опанування різноманітними творчими та 

організаційними аспектами редагування, а також технологіями та методиками 

редагування. 

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

знати : 

основні тенденції розвитку видавничої справи в Україні і світі; законодавчу базу 

України щодо видавничої справи; типові структури видавництв та видавничих 
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організацій в Україні і світі; порядок створення та реєстрації видавництва 

(видавничого підрозділу), друкарні чи редакції періодичного друкованого органу; 

порядок розроблення і впровадження у практику різноманітних програм; типологію 

видів видавничої продукції за основними критеріями; основні розмірні та кількісні 

параметри різних видів видань; основні аспекти редакторської роботи та типові норми 

редагування; змістову та матеріальну структуру різних видів видавничої продукції; 

елементи службової частини видання;національні й міжнародні видавничі стандарти 

та правила їх застосування; фахові вимоги до представників редакторських професій; 

функціональні обов’язки працівників видавництв та редакцій;  

вміти : 

орієнтуватися в тенденціях розвитку видавничої справи в Україні і світі; 

застосовувати основні положення законодавчих актів щодо видавничої справи у 

практиці діяльності видавця; аналізувати тематику, мову та географію випуску різних 

видань; відрізняти типи сучасних видавництв та видавничих підрозділів; розробити 

статут видавництва; підготувати документи для його реєстрації; розробити видавничу 

програму; відрізняти різні види видавничої продукції; визначати формати різних видів 

видань;підрахувати обсяги видань в обліково-видавничих, умовних, друкарських, 

авторських аркушах; структурувати конкретне видання за змістовою, вступною та 

заключною частинами видання; визначити основні елементи матеріальної конструкції 

книжкового видання; формувати службову частину видання; створити різні варіанти 

каталожної картки видання;  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Видавнича справа України: проблеми сьогодення  

Тема 2. Порядок створення видавництва 

Тема 3. Видавнича програма як засіб дієвості і результативності видавництва 

Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Редагування як діяльність: зміст, види, складові 

Тема 2. Редакторські професії і фахові вимоги до них 
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Тема 3. Редакційно-видавничий процес 

Тема 4. Етапи редагування та їх особливості 

 

3. Рекомендована література 

1.  Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції 

: статистично-графічний огляд / Дурняк Б. В., Штангерт А. М., Мельников О. В. 

– Львів : Українська академія друкарства, 2006. – 274 с. 

2. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. 

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

твору : навч. посіб. / Зелінська Н. В. – К. : УМК ВО, 1989. – 76 с. 

4. Іванченко Р. Г. Літературне редагування : репр. вид. / Іванченко Р. Г. – К., 2003. –

248 с. 

5. Інструкція про присвоєння Міжнародного стандартного номера книги в Україні. 

– К. : Книжкова палата  України, 1998. – 16 с. 

6. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посібник. / 

Капелюшний А. О. – [2-ге вид., випр. і допов.] – Львів : ПАІС, 2009. – 431 c. 

7. Ковба Ж. М. Асортимент друкованої продукції : навч.-метод. посіб. / Ж. М. 

Ковба, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. 

акад. друкарства; рец. : Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет. – Львів : Укр. 

акад. друкарства, 2009. – 100 с. 

8. Маркування об’єктів ідентифікації. Якість друку штрих-кодових позначок. 

Загальні технічні вимоги та методи контролю. – Державний стандарт України 

ДСТУ 3359-96. – К., 1996. – 26 с.  

9. Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики / К. Мигонь ; пер. с пол. О. Р. 

Медведева. – М. : Книга, 1991. – 198 с. 

10. Мильчин А. Издателький словарь-справочник / А. Мильчин. – М. : Юрист, 1998. 

– 472 с. 

11. Мильчин А. Э. Культура издания Или как не надо и как надо делать книги / 

Мильчин А. Э. – М. : Логос, 2002. – 224 с. 
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12. Мильчин А. Э Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское 

оформление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. – [2-е изд.] – М. : Олма-

Пресс, 2003. – 687 с. 

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

видавничої справи / Огар Е. І. – Львів : Палітра друку, 2002. – 224. 

14. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посіб. / Партико 

З. В. – [2-ге вид.] – Львів : Афіша, 2011. –640 с. 

15. Пикок Д. Издательское дело: Книга – от замысла до упаковки / Д. Пикок – М. : 

ЭКОМ, 1998. – 400 с. 

16.  Тимошик М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого / 

Тимошик М. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 328 с  

17.  Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування / Тимошик М. С. – К. : Наша 

культура і наука. – Концерн «Видавничий дім «Ін-Юре», 2004. – 224 с. 

18. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця, видавця / Тимошик М. – К. : 

Наша культура і наука, 2005, – 560 с. 

19. Сава В. Основи техніки творення книги / В. Сава. – Львів : Каменяр, 2000. – 191 

с. 

20. Сенченко М. Світове книговидання і випуск творів друку в Україні / М. 

Сенченко // Друкарство. – 2003. – №3. – С. 12-18. 

21. Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємства / Швайка Л. А. 

– Львів : УАД, 2005. – 432 с. 

22.  Энциклопедия книжного дела / Отв ред. Ю. В. Майсурадзе. – М. : Юристъ, 1998. 

– 528 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

 

5.  Засоби діагностики успішності навчання: домашні, індивідуальні 

завдання, письмові роботи, усне опитування. 
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