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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

06  «Журналістика» 

Цикл дисциплін 

професійної та практичної 

підготовки 

 

Спеціальність 061 

«Журналістика» 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

30 год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

0 год.  

Самостійна робота 

120 год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: 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. 

Завдання: 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні тенденції розвитку видавничої справи в Україні і світі; 

законодавчу базу України щодо видавничої справи; типові структури видавництв 

та видавничих 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;  

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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Видавнича продукція, її специфічні риси, складові  

Тема 1. Видавнича продукція та критерії поділу її на види 

Видавнича продукція за цільовим або соціально-функціональним 

Видавнича продукція за адресністю.  

Видавнича продукція за знаковою природою інформації. 

Видавнича продукція за формою і матеріальною конструкцією. 
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Видавнича продукція за належністю до видавця, автора чи спонсора. 

Видавнича продукція за рівнем художнього оформлення і способом 

поліграфічного виконання. 

Видавнича продукція періодичністю, кількістю видань та способом 

укладання тексту. 

Тема 2. Основні розмірні та кількісні параметри видань 

 Формати видань. 

Обсяги видань. 

Обсяги редакторської роботи. 

Тема 3. Книга як основний предмет видавничої діяльності 

 Поняття книги 

 Матеріальна частина книги. 

 Змістова частина книги. 

Змістовий модуль 2. Редагування як процес і діяльність   

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

Поняття редагування у широкому і вузькому розумінні. Критерії творчості і 

ремесла в процесі редагування.   

Завдання редагування.  

Поняття редакторського аналізу. Загальна характеристика редакторського 

аналізу та редагування.  

Різновиди редагування. Редагування загальне (універсальне) і спеціальне. 

Основні складові загального редагування. Спеціальне редагування та його 

підвиди. 

Тема 2. Редакторські професії і фахові вимоги до них  

Різноманітність сфер застосування редакторських професій.  

Головні вимоги, які висуваються до претендента на вакантні редакторські 

посади.  

Найголовніші виробничі функції редакційно-видавничого працівника: 

творча, аналітична, коригувальна, дослідницька, організаційна, технологічна, 

координаційна, комунікативна, маркетингова, освітньо-наукова. 

Чинники, які сприяли поглибленню розподілу обов’язків між учасниками 

редакційно-видавничого процесу.  

Редакторські посади в сучасному видавництві. Чинники, які впливають на 

розмежування кола конкретних професійних функцій працівниками 

видавництва.  

Основні функціональні обов’язки працівників видавництва. 

Тема 3. Редакційно-видавничий процес 

Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних дій.  

Підготовчий етап та його складові. 

Редакційний етап та його складові.   

Виробничий етап та його складові.       

Маркетинговий етап. 

Тема 4. Етапи редагування та їх особливості 

Перше (наскрізне) читання.  

Поняття комплектності оригіналу.  
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Робота над структурою та заголовковим комплексом.  

Визначення єдиного стилю представлення.   

Робота зі вступною та заключною частинами. 

Сутність редакторської правки та її основне завдання.  

Основні правила з видавничої етики, які має пам’ятати редактор, редагуючи 

авторський оригінал. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Видавнича продукція, її специфічні риси, складові 

Тема 1. Видавнича 

продукція та 

критерії поділу її 

на види 

28 4 4   20       

Тема 2. Основні 

розмірні та 

кількісні параметри 

видань 

28 4 4   20       

Тема 3. Книга як 

основний предмет 

видавничої 

діяльності 

32 6 6   20       

Разом за змістовим 

модулем 1 

90 14 14   60       

Змістовий модуль 2.  

Редагування як процес і діяльність 

Тема 1. 

Редагування як 

діяльність: зміст, 

види, складові 

23 4 4   15       

Тема 2. 

Редакторські 

професії і фахові 

вимоги до них 

23 4 4   15       

Тема 3. 

Редакційно-

видавничий процес 

23 4 4   15       
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Тема 4. Етапи 

редагування та їх 

особливості 

23 4 4   15       

Разом за змістовим 

модулем 1 

92 16 16   60       

Усього годин 180 30 30   120       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Видавнича справа України: проблеми сьогодення 2 

2 Порядок створення видавництва 2 

3 Видавнича програма як засіб дієвості і результативності 

видавництва 

2 

4 Видавнича продукція та критерії поділу її на види 2 

5 Основні розмірні та кількісні параметри видань 2 

6 Книга як основний предмет видавничої діяльності 2 

7 Службова частина видання 2 

8 Національні та міжнародні стандарти і правила їх 

застосування 

2 

9 Взаємодія видавництва і реалі заторів друкованої 

продукції 

2 

10 Взаємодія видавництва і поліграфічного підприємства 2 

11 Правове регулювання стосунків між видавцями, 

авторами, поліграфістами і реалі заторами 

2 

12 Редагування як діяльність: зміст, види, складові 2 

13 Редакторські професії і фахові вимоги до них 2 

14 Редакційно-видавничий процес 2 

15 Етапи редагування та їх особливості 2 

 Разом 30 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

 

№ Назва теми Кількість 
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з/п годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Видавнича справа України: проблеми сьогодення 6 

2 Порядок створення видавництва 6 

3 Видавнича програма як засіб дієвості і результативності 

видавництва 

6 

4 Видавнича продукція та критерії поділу її на види 6 

5 Основні розмірні та кількісні параметри видань 6 

6 Книга як основний предмет видавничої діяльності 6 

7 Службова частина видання 6 

8 Національні та міжнародні стандарти і правила їх 

застосування 

6 

9 Взаємодія видавництва і реалі заторів друкованої 

продукції 

6 

10 Взаємодія видавництва і поліграфічного підприємства 6 

11 Правове регулювання стосунків між видавцями, 

авторами, поліграфістами і реалі заторами 

6 

12 Редагування як діяльність: зміст, види, складові 6 

13 Редакторські професії і фахові вимоги до них 6 

14 Редакційно-видавничий процес 6 

15 Етапи редагування та їх особливості 6 

16 Редакторська підготовка складових тексту: заголовки 6 

17 Редагування текстів за допомогою комп’ютерних 

програм 

6 

18 Редакторська підготовка складових тексту: цитати 6 

19 Редакторська підготовка перекладів 6 

20 Редакторська підготовка перевидань 6 

 Разом  120 

 

 
9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

 

Проблемний виклад, самостійна робота пошукового характеру, 

репродуктивна розповідь. 
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11. Методи контролю 

                                                                        
Домашні, індивідуальні завдання, письмові роботи, усне опитування. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

за семестр 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  100 

12 15 15 15 15 12 16  

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Конспект лекцій. 
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4. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Питання до заліку. 

7. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності студента при вивченні курсу. 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

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. Інструкція про присвоєння Міжнародного стандартного номера книги в 

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

4. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. 

посібник. / Капелюшний А. О. – [2-ге вид., випр. і допов.] – Львів : ПАІС, 

2009. – 431 c. 

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