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ВСТУП 

 

 

Навчальна дисципліна «Газетно-журнальні видання» входить до 

програми професійної та практичної підготовки студентів і є складовою 

частиною циклу фундаментальних фахових дисциплін підготовки студентів 

спеціальності «Журналістика». 

Дисципліна «Газетно-журнальні видання» вивчає історичні аспекти 

розвитку газети та журналу як суспільного феномену, методику підготовки та 

випуску газетних та журнальних видань, специфіку газетних жанрів. Велика 

увага під час вивчення всіх тем приділяється засвоєнню сучасного досвіду 

редагування цих видань з урахуванням сучасної технічної бази.  

Методичні вказівки призначені для студентів 4 курсу напряму 601 

«Журналістика» складені відповідно до навчальної програми на основі 

модульної системи з урахуванням нових підходів щодо підготовки фахівців й 

орієнтують студентів на самостійне систематичне й поглиблене вивчення 

дисципліни. 

 Мета навчальної дисципліни – надати знання про виникнення і 

розвиток газети як одного з найстаріших та найважливіших засобів масової 

інформації, ознайомити студентів з нормами редагування газетно-журнальних 

видань, перспективами їх розвитку; навчити підготовлювати і випускати номер 

газети, журналу; збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; 

формувати практичні навички редагування; розвивати комунікативні здібності. 

Завдання: сприяти формуванню стійких знань про особливості газетно-

журнальних видань; надати базові знання та навички редагування газетних 

текстів; ознайомити з сучасними тенденціями розвитку газетно-журнальних 

видань. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- соціальний статус газети та її типологічні особливості; 
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- особливості жанрів газетно-журнальної публіцистики; 

- основні складові роботи над газетними текстами; 

- структурну та жанрову систему газетного номера; 

- особливості дизайну газети та системи ілюстрацій; 

- види заголовків та систему рубрик ; 

- особливості формування номера та подання матеріалу; 

- типологію журнальних видань та специфіку їх редагування. 

вміти : 

- підбирати інформацію для публікацій; 

- володіти різними видами редагування; 

- розрізняти жанри газетно-журнальної публіцистики; 

- оформлювати та підбирати ілюстрації для газетно-журнального 

видання; 

- формувати номер газети чи журналу. 

Методичні вказівки складаються зі вступу, переліку практичних занять, 

запитань до заліку, списку літератури. Кожне практичне заняття має чітко 

сформульовані тему, мету, містить короткі теоретичні відомості, завдання, 

контрольні запитання та літературу до теми. 

На практичні заняття виносяться питання, які спрямовані на більш 

глибоке оволодіння навчальним матеріалом і його закріплення. 

Запропонований список літератури надасть змогу більш детально вивчити 

питання, передбачені навчальною програмою, та ознайомитися з різними 

тлумаченнями і поглядами стосовно однієї теми. Запитання до заліку дозволять 

з’ясувати рівень оволодіння студентами навчальним матеріалом. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Історія виникнення газети 

Мета: розглянути причини виникнення газети як засобу розповсюдження 

інформації та передумови появи друкованої газети, визначити типологію 

сучасних газет. 

Короткі теоретичні відомості 

Виникнення газети тісно пов’язано з історією свтових цивілізацій. 

Виділяють кілька етапів розвиток газети: перший – пражурналістика (І ст до н. 

е.), другий – поширення грамотності та винайдення паперу, винахід 

друкованого станка (ХІV-ХVІІ ст.), третій етап – поява перших газет (Германія, 

Франція), розквіт журналістики та поширення масових періодичних видань 

(ХІХ-ХХ ст.), п’ятий етап – виникнення новітніх засобів масової інформації, 

поява нових технологій (друга половина ХХ ст.). Періодична преса – видання, 

які виходять в установлені видавцем відомі читачам інтервали між окремими 

випусками. Масові періодичні видання – газети, журнали, тижневики – несуть 

широкій аудиторії журналістську інформацію яка має рекламно-політичний 

характер. Періодична преса має ряд особливостей які відрізняють її від інших 

ЗМК.  Передача інформації відбувається, перш за все за допомогою 

друкованого слова – текстових матеріалів, а також нерухомого зображення: 

фото, малюнка, графіка. Специфічність друку пов’язана з особливостями 

фізичного носія інформації – паперового листа, на якому друкуються газети і 

журнали. 

Газета – періодичне газетне видання з постійною назвою, що виходить 

через певні, короткі проміжки часу, містить офіційні документи, оперативну 

інформацію і матеріали з актуальних громадсько-політичних, наукових, 

виробничих та інших питань, а також літературні твори, фотографії та рекламу. 

Газета може також випускатися протягом короткого часу, обмеженого 

періодом проведення певного заходу, конференції, фестивалю, тощо.  Може 
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мати додаток чи додатки у вигляді окремих газетних випусків і у вигляді 

газетно-журнальних видань, які мають самостійну назву, а також платівок, 

дискет, магнітофонних плівок, інших носіїв візуальної інформації. 

Громадсько-політична газета – газета, яка систематично висвітлює 

питання внутрішньої та зовнішньої політики держави та міжнародного життя.   

Спеціалізована газета – газета, яка систематично висвітлює окремі 

проблеми громадського життя, науки, техніки, культури та інших галузей 

діяльності і призначена певним категоріям читачів. За тематичною 

спрямованістю, цільовим і читацьким призначенням газети розрізняють: з 

питань економіки та медичні, спортивні, з питань культури, літератури, 

мистецтва, релігійні, рекламні, для дозвілля, для дітей та юнацтва.  

Спеціалізований газетний випуск – газетне видання, підготовлене з 

якоїсь нагоди виїзною або громадською редакцією основної газети з метою 

оперативного донесення необхідної інформації читачеві, що має назву 

основного видання і виходить протягом обмеженого часу із зазначенням 

поточного і валового номерів і, року, дати. 

Завдання до теми 

1. Напишіть реферат на тему: «Умови зародження первісних форм передачі 

фіксованої інформації». 

2. Розкрийте аспекти першого етапу історії виникнення і розвитку газети. 

3. Проаналізуйте причини виникнення газети. 

4. Простежте передумови виникнення газет під час другого етапу. 

Контрольні запитання 

1. Що розуміють під пражурналістикою? 

2. Які етапи розвитку газети як видання? 

3. Що називають періодичною пресою і які особливості періодичної преси? 

4. Який типологічни ряд сучасних газет? 

5. Як розвивається сучасна газета? 

Література: [17, с. 124-235; 19, с. 68-112]. 
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Практична робота №  2 

Місце і роль газети в суспільстві 

Мета: визначити місце і роль газети в суспільстві, можливості газети як 

соціального посередника; розглянути газету в системі засобів масової 

комунікації, її правовий статус, правові відносини редакції та журналіста з 

читацькою аудиторією. 

Короткі теоретичні відомості 

Газета виникає як засіб задоволення потреб людей у спілкуванні. Вона 

дозволяє громадянину звернутися конкретно до когось чи до багатьох, 

попросити поради, висловити своє бачення, отримати рекомендацію, 

обговорити проблему і т. д. Газета акумулює масові настрої, виражає 

психоемоційний стан суспільства в цілому та окремих його частин, виявляє 

суспільні позиції, впливає на формування масової свідомості та виражає 

суспільну думку. Як соціальний посередник газета обнародує, публікує 

рішення влади та передає пропозиції, рекомендації громадян державним 

органам, сприяє взаєморозумінню, спонукає державні органи діяти відповідно 

до вимог громадян.  

Газета – найстаріший засіб масової інформації. З прискоренням 

технічного прогресу постала загроза зникнення друкованих періодичних 

видань. Але газета зуміла пристосуватись до нових умов, знайшла нові 

можливості, змінила концепцію і зараз успішно функціонує, виконуючи те, що 

не можуть інші засоби масової інформації. 

 Правовий статус редакції та її газети встановлює законодавство України. 

Закони  про ЗМІ визначають цілі, спрямування діяльності редакції, відношення 

між членами колективу, їх права, обов’язки, правові стосунки з державними 

органами тощо, правила реєстрації . Під час спілкування журналістів та читачів 

теж існують правові стосунки. Редакція реалізує своє законне право збирати, 

використовувати та передавати інформацію. Громадянин має право оперативно 

отримувати достовірну інформацію про діяльність державних органів та 

організацій, громадських об’єднань, посадових осіб.  
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Завдання до теми 

1. Напишіть реферат на тему: «Закони України про ЗМІ». 

2. Проаналізуйте основні етапи формування системи правого регулювання 

діяльності редакції газети та випуску газети в Україні. 

Контрольні запитання 

1. Як відбувається заснування нової газети? 

2. Які закони регулюють діяльність редакції газети? 

3. Хто може бути засновником газети? 

4. Які права і обов’язки засновника газети? 

Література: [12, с. 45-68; 19, с. 135-200; 20, с. 32-45]. 

 

Практична робота №  3 

Особливості редакційного менеджменту  

Мета: ознайомити з особливостями редакційного менеджменту та 

редакційного маркетингу; розглянути бізнес-планування як шлях оптимізації 

економічної діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

  Редакційний менеджмент – це управління колективом,система методів і 

форм цього процесу. Існування газети, її незалежність тісно пов’язані з 

фінансовою незалежністю. Тому важливим є забезпечення економічної бази 

видання, що включає принцип прибутковості, конкурентоздатності, розумної 

економії. Колектив повинен складатися з творчої та економічної груп. До 

першої належать журналісти, кореспонденти, коректори, управлінці та технічні 

підрозділи, до другої – економісти та комерційні структури. 

 Редакційний маркетинг – це вивчення ринку друкованих періодичних 

видань, визначення місця в ньому своєї газети та методів просування її на цей 

ринок, дослідження читацької аудиторії,  виявлення та аналіз діяльності 

конкурентів. 
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 Планування – один з ефективних способів управління. Бизнес-

планування – економічна основа всієї редакційної діяльності. Бізнес план – це 

документ, що визначає цілі та організацію процесу випуску продукта, що 

виробляє підприємство, його реалізація, фінансову політику керівників 

підприємства, методи отримання прибутку та його використання. Розробляють 

бізнес план на початок фінансового року, зазначаючи всі витрати та прибутки.  

Завдання до теми 

1. Напишіть реферат на тему: «Медіаекономіка країн Європи». 

2. Підготуйте доповідь на тему: «Газета: як досягти успіху на медіаринку». 

3. Складіть бізнес-план газети. 

Контрольні запитання 

1. Що таке менеджмент і які його види використовуються в газетних 

редакціях? 

2. Яку значення бізнес-планування? 

3. Що таке бренд газети і яке значення він має? 

4. Як можна оптимізувати економічну діяльність редакції газети? 

Література: [12, с. 34-60; 17, с. 145-294; 19, с. 52-87; 20, с. 364-462]. 

 

Практична робота № 4 

Структура та жанрова система номера 

Мета: розглянути структуру та систему текстових публікацій номера, 

особливості жанрів газетної публіцистики, їх види.  

Короткі теоретичні відомості 

Структура номера залежить від особливостей цільової аудиторії (її склад, 

вік, інтереси, інформаційні запити), змістовно-тематичної моделі (загальна 

модель, що фіксує постійні характеристики та конкретизується в моделях 

окремих номерів, пов’язаних з певним періодом – день тиждня, сезон, пора 

року, кампанія) та іміджу. 
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Цілі та завдання видання обумовлюють його основні характеристики, 

головне тематичне спрямування, формування розділів та співвідношення між 

ними, жанрову систему публікацій, систему рубрик. 

Публікації номера становлять систему, всі елементи якої взаємопов’язані 

і доповнюють одна одну. Розрізняють їх за основними ознаками: 

- Джерело інформації (редакційна журналістська та позаредакційна); 

- Засіб відображення дійсності (вербальна та візуальна інформація- текст 

та ілюстрація); 

- Метод відображення дійсності (публіцистичний, сатиричний, художній); 

- Призначення, функція (визначає місце і роль публікації). 

Текстові публікації поділяються на вісім груп (типів): публіцистичні 

матеріали, документальні та офіційні публікації, статистичні дані, наукові та 

технічні матеріали, літературно-художні публікації, довідкові, розважальні, 

реклама та приватні оголошення. 

  Жанрова система газетної публіцистики формується під впливом 

об’єктивний та суб’єктивних факторів. Об’єктивні фактори: тип та рівень 

видання, особливості його аудиторії, періодичність випуску, склад творчого 

колективу. Суб’єктивні: професійний рівень автора, його творчі інтереси, 

привід для роботи над текстом (редакційне завдання чи самостійний вибір), 

розуміння ролі кожного жанру та його специфіки. 

Під жанрами розуміються стійкі типи публікацій, об'єднаних схожими 

змістовно-формальними ознаками. Жанри газетних матеріалів відрізняються 

один від одного методом літературної подачі та стилем викладу, засобами, що 

використовують для відображення фактів, подій та явищ навколишньої 

дійсності, прийомами передачі побаченого й усвідомленого, а також багатьма 

іншими якостями. Жанрові системи літератури та журналістики побудовані за 

різними принципами.  

Жанр журналістського твору – це сталі особливості його змістово-

тематичних характеристик, типу зображуваної дійсності, композиції, 

стилістики. Особливості жанру не залежать від волі журналіста, тобто, 
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вибравши певний жанр для своєї публікації, журналіст вимушений враховувати 

його особливості і можливості. Жанр журналістики завжди визначається 

задумом, змістом, роллю, яку виконує твір на сторінках друкованого видання, 

масштабами і способом узагальнення в ньому дійсності. 

Характеризуючи газетні жанри, можна виділити чотири основні ознаки, 

за якими їх класифікують:  

1) за предметом пізнання, відобаження об’єкта; 

2) за конкретним призначенням, “робочими функціями, пізнавально-виховним 

(пропагандистським) завданням; 

3) за широтою, обсягом висвітлення дійсності, за масштабом висновків і 

узагальнень;  

4) за характером літературно-стилістичних засобів, “виражально-

зображальними засобами”. 

  Кожна жанрова форма має свої особливості та ознаки. 

Знання жанрових ознак дозволяє журналісту краще уявити мету своєї 

творчості, цілеспрямовано підібрати матеріал і представити його відповідно до 

вимог жанру. Виділяють жанри новостійної інформації, діалогічні жанри, 

ситуативно-аналітичні жанри, епістолярні жанри, художньо-публіцистичні 

жанри, сатиричні жанри, жанрові форми публікацій інших типів. 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте структуру та систему публікацій місцевих газетних 

видань. 

2. Визначте види жанрів, що використовуються в газетах Полтавської 

області.  

Контрольні запитання 

1. Які особливості жанрів новостійної інформації? 

2. Які види діалогічних жанрів ви знаєте? 

3. Які жанри належать до ситуативно-аналітичних? 

4. Які жанри називають епістолярними? 

5. Які ознаки художньо-публіцистичних жанрів? 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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6. Які види сатиричних жанрів? 

Література: [6, с. 10-102; 9, с. 20-204; 10, с. 25-200; 14, с. 42-49]. 

Практична робота №  5 

Заголовки в номері 

Мета: ознайомити з видами заголовків в газеті, розглянути їх у 

функціональному аспекті; розглянути художньо-технічне оформлення 

заголовкового комплексу. 

Короткі теоретичні відомості 

      Заголовок – це складова частина, постійний елемент видання – незмінний, 

повсякденний, завжди присутній у газетному номері.  

Призначення газетного заголовка: 

- зацікавити читача; 

- стисло й виразно донести до читача головну ідею публікації; 

- привернути увагу читача до газетного матеріалу (тобто спонукати його 

прочитати  надруковане під заголовком); 

Гарний газетний заголовок – це сконцентроване відображення головної 

ідеї твору, головної думки автора, але відображення лаконічне, максимально 

стисле, чітке, конкретне. 

Заголовок має бути: 

- чітким і коротким, спонукати читача звернути увагу на матеріал; 

- відображати найголовніше в публікації; 

- у ньому не повинно бути штампів і двозначностей; 

- слід уникати повторів; 

- рекомендується вводити в заголовок дієслово; 

- у заголовку не можне вживати скорочень. 

Газетні заголовки поділяються на кілька типів: 

- основні або головні (коротко і логічно характеризує зміст, ідею публікації, 

створює про неї у читача чітке уявлення); 

- підзаголовки (пояснює, уточнює іноді розвиває заголовок); 
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- внутрішні підзаголовки (використовують для розчленування  значного за 

розміром суцільного тексту публікації; 

- надзаголовки; 

- рубрики; 

- шапки. 

Існують три принципово відмінних підходи до вибору шрифтової 

гарнітури для заголовків: 

1) все видання – і текст і усі заголовки – набираються однією 

гарнітурою. Для виділення заголовків з маси текстів і для вираження їх 

співпідпорядкованості використовуються різниця в кеглі, насиченості, 

накресленні шрифту в межах однієї гарнітури. Оформлення відзначається 

графічною єдністю, стриманістю; 

2) текст видання може бути набраний однією гарнітурою, а всі його 

заголовки – іншою. Це – двохгарнітурне оформлення. Видання набуває більш 

живого і виразного вигляду. Часто використається в науково-популярній, 

дитячій, технічній, навчальній літературі; 

3) третій підхід – багатогарнітурне оформлення заголовків. При цьому 

використовується одночасно кілька гарнітур (одна з них може збігатися з 

гарнітурою, якою набрано текст). Цей спосіб найбільш складний – він вимагає 

від технічного редактора вміння підбирати гарнітури, шрифти, що гармонічно 

поєднуються між собою. Небезпека – «переборщити», що веде до строкатості і 

безсмаку. 

Якщо заголовок довгий і не вміщається в один рядок, то в його тексті 

необхідно знайти місце переходу з одного рядка на інший. Переноси (з 

розривом слова) у заголовках взагалі небажані, а в ряді випадків, наприклад, 

при симетричному оформленні заголовків, просто неприпустимі. Розбивати 

слова заголовка на рядки необхідно з урахуванням його змісту. 

Розмітка заголовків складається з ряду операцій. Послідовність цих 

операцій може змінюватися, але всі вони повинні бути виконані неодмінно:  
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1) установлення системи побудови рубрикації (у тому числі й 

співпідпорядкованості заголовків). 

2) вибір гарнітури, кеглю і накреслення шрифтів; 

3) визначення формату набору, виключки рядків, особливостей розбивки 

заголовків на рядки; 

4) визначення варіантів відбиття заголовків від тексту й один від одного; 

організації матеріалів на перших полосах; 

5) визначення набірних графічних засобів оформлення (лінійок, зірочок, 

орнаментів і т.д.) і їх розміщення; 

6) визначення мальованих (репродукованих) елементів оформлення 

заголовків. 

Завдання до теми 

1. Визначте сучасні вимоги до заголовків друкованих видань.  

2. Проаналізуйте заголовки місцевих газет. 

3. Напишіть повідомлення на тему: «Робота редактора над заголовковим 

комплексом». 

4. Проведіть аналіз кременчуцьких видань з позиції дотримання правил і 

вимог до газетного заголовку за наступною схемою: 

- максимальна інформаційність; 

- відповідність до змісту матеріалу; 

- самобутність і оригінальність; 

- публіцистична гострота, експресивність; 

- завершеність структури; 

- точність термінів. 

      Яке з видавництв, на вашу думку, професійно використовує можливості 

зацікавити аудиторію й дотримується вимог до заголовку? 

     Знайдіть приклади невідповідності таким вимогам. Як можливо виправити 

помилки? (доберіть власні варіанти) 

    Хто відповідальний за зміст і форму подачі заголовку? 
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      6.  Доберіть варіанти загальних прийомів співвідношення заголовку з 

текстовим матеріалом такі композиційно-графічні моделі як: 

- відкрита верстка; 

- напіввідкрита верстка; 

- закрита верстка; 

- глуха верстка; 

- квартирка; 

- журнальна верстка; 

- прапорцева; 

- комбінований спосіб. 

 

Контрольні запитання 

1. Що називають заголовком? 

2. Які види заголовків існують? 

3. Які сучасні вимоги до заголовків друкованих видань?  

4. Які вимоги до поділення заголовку на рядки? 

5. У чому полягає робота редактора над заголовковим комплексом? 

6. Яким повинен бути заголовок, щоб привернути увагу читачів? 

7. Які типові помилки трапляються у заголовковому комплексі? 

Література: [1, с. 36-40; 11, с. 25-27; 13, с. 63-76; 20, с. 250-263]. 

 

Практична робота №  6 

Рубрикація та система рубрик 

 

Мета: ознайомити з поняттям рубрика, рубрикацією як важливим елементом 

тематичного наповнення газетного видання; розглянути систему рубрик в 

газеті, значення суперрубрики. 

Короткі теоретичні відомості 

Рубрика – особливий різновид газетного заголовка, що визначає 

тематичний напрям або характер матеріалу, його жанрові особливості. Рубрика 
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не розкриває змісту публікацій, а в найзагальніших рисах вказує на порушувані 

в них проблеми. Значення рубрики: вона виконує не тільки інформаційну 

функцію, а й звертає увагу читачів на матеріали, які відображають важливі 

теми сьогодення. Рубрики бувають постійні, тимчасові, епізодичні. 

Службові рубрики: вказують на жанр публікації; визначають джерело 

інформації; уточнюють характер аудиторії; інформують про форми й методи 

редакційної роботи.  

Тематичні рубрики визначають напрям, тему газетного виступу, його 

характер, інколи – позицію автора і редакції з тієї чи іншої проблеми. 

Тематичні рубрики супроводжують важливі розділи або відділи видання. 

Одним із видів тематичних рубрик є рубрика-девіз. Це – заклик, під яким 

проводиться газетна кампанія.  

Залежно від того, як розташовані рубрики щодо основного тексту, їх 

ділять на перериваючі, паралельні та внутрітекстові. Перериваючі відділяють 

одну композиційну одиницю від іншої та викликають паузу під час сприйняття 

повідомлення; паралельні дають змогу реципієнтові сприймати рубрику 

паралельно з основним текстом; внутрітекстові належать безпосередньо до 

основного тексту, а тому сприймаються як його складова частина.  

Поліграфічна класифікація виділяє рубрики: а) на окремій сторінці –  

шмуцтитули (основний текст, крім самої рубрики, на такій сторінці відсутній); 

б) на спуску сторінки – «шапки» (текст розташований внизу під рубрикою); в) 

збоку сторінки – «ліхтарики» (рубрика заверстана текстом лише справа чи 

зліва); г) упоперек сторінки – «поперечні» (текст розташований зверху та знизу 

рубрики); д) збоку сторінки – «кватирки» (рубрика із трьох боків – згори, знизу 

та зліва чи справа – заверстана текстом); е) всередині сторінки – «врізи» 

(рубрика із чотирьох сторін заверстана текстом). Подані типи рубрик можна 

комбінувати різними способами.  

Набирають рубрики шрифтом невеликого кегля (10-12-14 пунктів) і 

вміщують поряд із заголовком  або над ним. Шрифт рубрики має відрізнятися  

від основної текстової гарнітури. Верстка рубрик в газеті передбачає 
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використання різних композиційних і видільних, а також набірно-графічних 

засобів. Серед них оформлення рубрики:  

 - без лінії; 

 - прямою тонкою лінією; 

 - фігурною прикрасою чи набірною кінцівкою; 

 - встановленням всередині ліній; 

 - рамкою; 

 - з допомогою набірних ліній, які заповнюють місце поряд із 

рубрикою; 

 - виворітним кліше. 

Різновидом є суперрубрика.  Вона позначає тематичне спрямування 

публікації усієї полоси, тому розміщують її не над окремими матеріалами, а 

над верхнім колонтитулом або ж одразу під колонлінійкою повним рядком на 

формат усієї полоси. Суперрубрика –  це, власне, своєрідний заголовок до 

полоси, дороговказ для читача: ось на цій сторінці розміщений такий ось 

тематичний розділ. Суперрубрику ставлять у верхній частині сторінки поряд із 

назвою часопису, датою його виходу ії нумерацією (якщо нумеруються 

сторінки не внизу). Попри такі традиційні суперрубрики, як "Політика", 

Суспільство", "Людина" тощо, редакції намагаються запроваджувати і вести 

свої, властиві тільки їм тематичні розділи.  

 Якщо суперрубрика ставиться до сторінки в цілому, то матеріали, 

розміщені на ній, можуть конкретизуватися окремими рубриками 

підрубриками. Тематичні пласти здебільшого мають свою постійну сторінку. 

На першу, як правило, виносяться матеріали про найважливіші події або на 

гостро актуальні теми. Суперрубрика є своєрідним дороговказам для читача по 

всьому номеру періодичного видання, а рубрика, доповнюючи заголовок 

публікації, уточнює її зміст. 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте види рубрик в місцевій газеті. 

2. Визначте особливості суперрубрики. 
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3. Підготуйте повідомлення на тему: «Система рубрик в газеті». 

4. Проілюстуйте прикладами з газет поліграфічну класифікацію рубрик. 

Контрольні запитання 

1. Які художньо-графічні засоби виділення рубрик існують і поширені в 

сучасній практиці? 

2. Яке визначення терміну «шапка». 

3. В чому особливості  та  значення рубрики? 

4. Яке призначення суперрубрики? 

Література: [3, с. 20-120; 4, с. 60-208, 12, с. 156-180]. 

 

Практична робота №  7 

Підготовка інформації до друку 

Мета: ознайомити зі складовими редакторської роботи над газетними текстами 

та оформленням видання.  

Короткі теоретичні відомості 

Готуючи інформацію до друку редактор повинен дотримуватись 

наступної послідовності: робота над фактажем: з’ясування актуальності 

фактажу для видання, аналіз рівня коментування фактів автором та перевірка 

достовірності фактів; редагування структури тексту: аналіз послідовності 

викладу матеріалу; умотивованої співмірності усіх частин твору; редагування 

манери викладу матеріалу, аналіз дотримання єдиного стилю видання. 

Тематично-змістове збалансування газети. Єдність змісту і форми, 

функціонального та естетичного складає основну мету в мистецтві художньо-

технічного оформлення періодичних видань. Оформлювальний процес – це є 

приведення у відповідність зовнішньої форми газети чи журналу до її 

фактично організованого змісту, літературних форматів (жанрів), тижневих та 

індивідуальних особливостей видань. В остаточному вигляді, тобто в 

поліграфічному виконанні номерів, ми маємо справу з оформленням, як із 

матеріалізованим результатом цього процесу. Внутрішню форму видання 

утворюють тематична і жанрова структури. Зміст починає виявляти свою 
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форму під час безпосередньої організації реалізації редакційних планів у 

кожному номері видання і на кожній його полосі. 

Оформлення видання – творча справа, пов’язана з вибором і 

застосуванням шрифтів, ілюстрацій, способами розміщення матеріалів, що 

ґрунтуються на використанні законів контрасту, пропорцій та ін. У кожній 

газеті поступово складається власна композиційно-графічна модель, тобто 

модель тематичної, жанрової та графічної побудови номера.  

  Форматний метод полягає в наборі тексту колонками, вужчими чи 

ширшими за стандартні. Це – сильний засіб виділення.  Одним із способів 

виділення  є боковий відступ (втяжка). Він використовується для виділення 

будь якого абзацу чи розділу статті, який набирають меншим розміром, ніж 

формат усього тексту. Відступ, величина якого може змінюватись і складати 

залежно від формату колонки одну чи декілька кегельних, буває одно- чи 

двобічним.  

  При графічному методі виділення тексту матеріал підкреслюють знизу і 

зверху по горизонталі лініями чи відбивають, відділяють його від інших 

матеріалів кутом, тобто горизонтальною та вертикальною лініями, рамкою. 

Слід розрізняти такі види рамок: відкрита, кутом, паралельна, напівзакрита, 

закрита, ламана, розірвана, рамка-нівелір, рамка – рубрика, рельєфна рамка. 

Закриті рамки широко застосовуються для виділення невеликих за розміром, 

але важливих матеріалів. Напіввідкриті рамки слід підвести «хвостиками» до 

верхнього рядка заголовка. Як і інші видільні прийоми, рамки слід 

використовувати ощадливо. Досить сильний засіб виділення – бокова лінійка, 

тонка, напівжирна чи подвійна, встановлена вертикально поруч із рядками, до 

яких хочуть привернути увагу читача. Значно менше використовують такий 

ефективний засіб виділення у тексті, як підкреслення окремих слів і речень 

тонкою чи напівжирною лінійкою. У кожному виданні врешті-решт 

формується власний стиль подачі матеріалів.   

 Композиційний метод. Які місця у виданні найбільш вигідні? Де поставити 

і як розверстати статтю, що її швидше помітив читач? Ці запитання кожного 
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разу постають перед тими, кому довірено оформлення видання. Найвигідніше – 

це шпігель, місце на першій полосі поруч із заголовком видання. Внесення 

змісту номера на шпігель дозволяє привернути увагу читача до 

найважливіших, актуальних матеріалів, надрукованих у ньому. Щодо інших 

місць, то фізіологічні та психологічні особливості людського сприймання такі, 

що ми переглядаємо полосу по діагоналі. Отже, найбільш виграшною 

частиною є лівий верхній кут, потім центр, потім правий верхній кут. Найменш 

виграшний – лівий нижній кут. Цей закон дійсний для першої та останньої 

полос. А от знайомство з правою внутрішньою полосою читач починає з 

правого верхнього кута, потім увага концентрується на центрі, на верхньому 

лівому куті. Програє тут правий нижній кут. На лівій внутрішній полосі читач 

перш за все дивиться на центр, потім на верхній правий кут, на верхній лівий і 

на нижній правий. Ці особливості сприйняття обумовили три композиційні 

способи виділення: вміщення найбільш значних, актуальних матеріалів «на 

відкриття»  (у лівий верхній кут), «навідліт» (у верхній правий) і на центр. 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте, у чому полягає робота над фактажем.  

2. Визначте, які складові входять до редагування структури тексту. 

3. Охарактеризуйте композиційно-графічну модель газети (на вибір). 

4. Напишіть повідомлення на тему: «Тематично-змістове збалансування 

газети». 

Контрольні запитання 

1. У чому полягає робота над фактажем? 

2.  Як відбувається редагування структури тексту? 

3. Як досягти тематично-змістового збалансування газети? 

4. Що таке композиційно-графічна модель? 

Література: [14, с. 42-49; 15, с. 120-250; 16, с. 98-300; 20, с. 235-249]. 
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Практична робота № 8 

Дизайн номера 

Мета: ознайомити з вимогами до дизайну газетного номера, розглянути колір 

як елемент дизайну, шрифтове оформлення. 

Короткі теоретичні відомості 

 Дизайн газети представляє собою органічне об’єднання постійних та 

обов’язкових компонентів. До цих компонентів належать: розмірні 

характеристики газети (формат газети, обсяг номера, кількість і розмір 

текстових колонок на полосі, розмір пробілів між колонками, площо полоси та 

її ємність), постійні елементи її номера, шрифтове оформлення, ілюстрування, 

заголовки, кольорові характеристики газети. 

Формати періодичних видань,  розміри шрифтів, величини інших 

елементів оформлення, що історично склалися, пристосовані до людини, 

співвіднесені з її з її фізичними характеристиками, з можливостями її 

сприйняття. Оформлення видання – творча справа, пов’язана з вибором і 

застосуванням шрифтів, ілюстрацій, способами розміщення матеріалів, що 

грунтуються на використанні законів контрасту, пропорцій та ін. У кожній 

газеті поступово складається власна композиційно-графічна модель, тобто 

модель тематичної, жанрової та графічної побудови номера.  

Поняття «обличчя видання» виражає сукупність способів організації 

інформації властивих конкретним газеті чи журналу: від характеристик текстів 

видання до їх розташування на смузі та оформлення.  

Визначають «обличчя видання» наступні складові: 

- Особливості завдань, характерні якості аудиторії, для якої призначено 

видання.  

- Традиційні для цього видання способи роботи, вимоги до журналістів та їхніх 

матеріалів. 

- Характер редакційного колективу. 

Важливе значення для забезпечення успішного дизайну мають системи 

заголовків та ілюстування номера. Обираючи форму ілюстрації, треба 
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визначити її розміри. Передусім тут виходять зі змісту і значення ілюстрації на 

смузі та в усьому номері. Місце ілюстрації на полосі надає їй більшого чи 

меншого значення.  Через те, що газетна сторінка читається зверху вниз, а 

всередині спершу сприймається права сторінка, найвигіднішими місцями для 

ілюстрації будуть верх правої та лівої, низ правої та лівої сторінок.  Ось чому 

найважливішу ілюстрацію на розвороті краще поставити зверху на правій 

полосі. Компонуючи дві та більше ілюстрацій на полосі чи розвороті, важливо 

зберегти відносний масштаб зображення.  Площа, яку ілюстрація заповнить на 

полосі, визначається її вагомістю, змістом, загальною концепцією сторінки. 

Головне, щоб розмір кожної фотографії чи малюнка визначався не 

випадковими обставинами, а був обдуманий, свідомо визначений редакцією. 

 Незалежно від величини ілюстрація може мати стандартний та 

нестандартний розмір. Найбільш зручними для верстки є стандартні розміри 

кліше, кратні стандартним форматам текстових колонок. Вони дозволяють  

вільніше макетувати номер, у разі необхідності робити переверстку, 

переміщувати ілюстрації на смузі  чи з однієї смуги на інші.  Але розміщують 

ілюстрації і нестандартного розміру. Це дозволяє, з одного боку, збільшити 

розмір ілюстрацій, а з іншого – пожвавити смугу, порушивши одноманітність її 

оформлення.  

Зручність читання – одна з найважливіших якостей типографського 

шрифту. Різні гарнітури мають різну зручність читання. Велике значення для 

зручності читання має довжина рядка. Перехід погляду з кінця одного рядка на 

початок наступного стомлює око, тому занадто короткий рядок негативно 

впливає на зручність читання. З іншого боку, монотонний рух очей по дуже 

довгому рядку також стомлює. Крім гарнітури, кегля й формату набору на 

зручність читання впливає інтерліньяж (відстань між рядками). До певних меж 

збільшення його підвищує зручність читання, понад ці межі починається її 

зниження. 

Не менш важливою якістю шрифту є його економічність, яка залежить 

від числа знаків, що розміщаються на сторінці. Різні гарнітури мають різну 



24 

 

щільність. Проте використання для набору текстів, призначених для суцільного 

читання,  шрифтів вузьких, «густих», веде до зниження зручності читання.  

Регулювання кольору газети теж має важливе значення дл оптимізації 

дизайну періодичних друкованих видань. Використання різних кольорів робить 

газету приваблішою. 

У кожної газети свій дизайн і залежить він від типу видання. Для дизайну 

громадсько-політичної газети важливі стриманість, пряма верстка, відсутність 

яскравих кольорів, дизайн масових видань яскравий, лоскутковий, часто 

використовується ламана верстка.  

Завдання до теми 

1. Охарактеризуйте вимоги до дизайну газетного номера.  

2. Проаналізуйте систему ілюстрування газети (на вибір). 

3. Підготуйте повідомлення на тему: «Колір як елемент дизайну». 

4. Простежте різницю шрифтового оформлення на прикладі кількох газет. 

Контрольні запитання 

1. Які вимоги до дизайну газетного номера? 

2. Які складові входять до поняття «дизайн газети»? 

3. Які ілюстрації використовуються в газеті? 

4. Яке значення має колір як елемент дизайну? 

5. Що слід враховувати, обираючи шрифт для газети? 

Література: [15, с. 145-260; 16, с. 22-390; 18, с. 10-180; 22, с. 290-297]. 

 

Практична робота № 9 

Історія виникнення та розвитку журналу як виду видання 

Мета: ознайомити з історією журнальних видань, перші журнали; простежити 

особливості журналу як виду видання.  

Короткі теоретичні відомості 

Журнал як окремий вид видання виник пізніше, ніж газета. Це 

періодичний документ, що містить статті або реферативні відомості, огляди 

з різноманітних суспільно-політичних, виробничих, наукових питань, 
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літературно-художні твори. Статті в журналі, в порівнянні з газетою, 

більшого обсягу, мають постійну рубрикацію. Журнали – видання 

ілюстровані, мають ширшу тематику, більш розлогі статті. 

Журнальне видання випускається у виді блоку закріплених в корінці 

аркушів друкованого матеріалу визначеного формату, в обкладинці або 

палітурці. Характерними особливостями для журнальних видань є великі 

формати сторінок, двуколонний набір. Більшість журналів є ілюстрованими 

виданнями, а наявність і характер ілюстрованих матеріалів визначається 

конкретним типом журналу. Оскільки журнал виходить раз на тиждень, або 

раз на місяць, інформація, яка в ньому міститься є менш оперативною, ніж в 

газетах. Але тематика більш різноманітна. Інформація в журналі може бути 

первинною: статті, художні твори, нариси; вторинною: реферати, огляди 

тощо. Журнальні видання можуть містити, також, оригінали творів, або 

переклади. 

Найпершим журнальним виданням вважається французький  «Journal 

de Savants». Його перший номер побачив світ у Франції в 1665 році, а зміст 

складався з огляду книг з питань філософії, літератури, природознавчих 

наук, що були випущені в різних країнах Європи. 

У 1665 році журнал з’явився в Англії, в 1668 – в Італії, в 1682 році – в 

Німеччині, але в більшості країн журнали почали з’являтися у ХVIIІ столітті. 

Журнали для жіночої аудиторії з’явилися в кінці ХVIII століття, першим 

«справжнім» виданням для жінок став американський Ladies’ Magazine, що 

вийшов у 1828 році. Основними темами, що висвітлювалися, чи навіть 

пропагувалися у журналі були боротьба за жіночі права, а також заклик до 

слабкої статі ставати шкільними вчителями. Тиражі видання були дуже 

великими для того часу і сягали 40 000 щомісяця. Наприкінці ХІХ століття 

почали з’являтися масові жіночі журнали, які були приблизно такими, як ті, що 

ми звикли бачити сьогодні. 

В 50-і та 60-і роки минулого століття почала з’являтися реальна 

конкуренція між жіночими виданнями. Тенденцією 70-х стало фокусування 
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публікацій на жінках, які займаються кар’єрою. Видання відображали зміни у 

сприйнятті ролі жінок у суспільстві. Стрімке зростання різних назв жіночих 

видань пояснюється й зацікавлення рекламодавців жіночою тематикою, які по 

сьогоднішній день вбачають у жінках найбільшого споживача товарів. Не 

дивно, що саме жіночі журнали збирають найбільші рекламні бюджети. 

Наприклад, наприкінці 2004 року в Німеччині налічувалося 64 жіночих 

журнали, серед яких були 35 щотижневих, 6, що виходять раз в два тижні і 23 

щомісячних. Їх сукупний тираж. склав 13 млн. екз. Два жіночих видання 

входять в десятку найбільш високотиражних журналів Німеччини: Bild der Frau 

з аудиторією в 5,48 млн. читачів і Neue Post, які мають 3-х мільйонну 

аудиторію. Жіночі журнали в Німеччині належать до виду публічних видань, 

оскільки за своїм редакційним і рекламним змістом вони орієнтуються на 

широку публіку незалежно від професії, соціального положення, політичної 

або релігійної приналежності. 

Завдання до теми 

1. Напишіть реферат на тему: «Журнали Європи та України в різні 

історичні періоди». 

2. Зробіть огляд сучасних журналів України. 

3. Підготуйте повідомлення на тему: «Журнали Полтавщини». 

4. Проаналізуйте журнальні видання Кременчука. 

Контрольні запитання 

1. Які особливості журналу? 

2. Що називають журналом? 

3. Які журнали Європи та України вам відомі? 

4. Які сучасні журнали виходять в Україні? 

Література: [19, с. 25-240; 20, с. 120-340; 20, с. 289-290]. 

Практична робота № 10 

Типологія журнальних видань 

Мета: ознайомити з типологією журнальних видань, простежити їх 

трансформацію.  
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Короткі теоретичні відомості 

Журнал – періодичне журнальне видання, яке виходить під постійною 

назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з 

різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, 

літературно-художні твори, ілюстрації фотографії. Журнал може мати 

додаток чи додатки у вигляді періодичних чи продовжуваних видань, а 

також платівок, дискет, магнітофонних стрічок, інших носіїв візуальної 

інформації. Завданням журналів є забезпечення комунікації в різних видах 

суспільної практики. Як засіб інформації журнал має такі власні 

особливості: нескінченність та регулярність виходу в світ номерів через 

певні проміжки часу, наявність публікуємих матеріалів у виді статей; 

журнал має певний тематичний напрямок змісту матеріалів, статей, які в 

ньому містяться; особливе поліграфічне оформлення. 

Журнал має постійно діючу редколегію, яка з погодження 

директивних органів запановує програму видання, його функціональне та 

читацьке призначення, тематичний напрямок видання. Кожний номер 

журналу виходить впродовж року під постійною назвою, але номери мають, 

звісно, різний зміст. 

За функціональним призначенням журнали класифікують наступним 

чином: 

Громадсько-політичний журнал – періодичне журнальне видання зі 

статтями та матеріалами актуальної громадсько-політичної тематики. 

Науковий журнал – періодичне журнальне видання статей та матеріалів 

з теоретичних досліджень, а також статей та матеріалів прикладного характеру, 

призначене переважно фахівцям певної галузі науки. 

Науково-популярний журнал – періодичне журнальне видання статей 

та матеріалів з основ наукових знань з популярними відомостями щодо 

теоретичних та експериментальних досліджень у галузях науки, культури, 

практичної діяльності, що служить поширенню знань та самоосвіти. 
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Виробничо-практичний журнал – періодичне журнальне видання 

статей та матеріалів з технології, техніки, економіки, організації виробництва 

або практичної діяльності з методичними розробками, призначене працівникам 

певної галузі. 

Популярний журнал – періодичне журнальне видання статей та 

матеріалів з різноманітних питань – культури, спорту, побуту тощо, 

призначене широкому колу читачів. 

Літературно-художній журнал – періодичне журнальне видання творів 

художньої літератури, а також публіцистичних та критичних статей і 

матеріалів. 

Реферативний журнал – періодичне реферативне видання, офіційно 

зареєстроване як журнал.  

За цільовою аудиторією журнали поділяють на велику кількість типів, 

серед яких значної популярністі набувають спеціалізовані журнали, зокрема 

журнали для жіноцтва. Журнал може мати додаток чи додатки у вигляді 

періодичних чи продовжуваних видань, а також платівок, дискет, 

магнітофонних стрічок, інших носіїв візуальної інформації. 

Журнали розрізняються і за територіальною ознакою. Важливе значення 

для формування особливостей журналу мають його обсяг і періодичність 

випуску. Журнали умовно поділяють на тонкі – обсягом 2-5 друкованих 

аркуша і товсті – обсягом 20-25 друкованих аркушів. Чим більша періодичність 

випуску журналу, тим менше його обсяг і навпаки. Періодичність видань 

журнального типу коливається від 1 разу на тиждень до 1-2 рази на рік  

(альманах, щорічник). Тривалість життя є теж характерною ознакою журналу, 

бо вона, в порівнянні з газетою та іншими медіа, триває чи не найдовше. 

Впродовж тижня-місяця, в залежності від частоти виходу видання, примірник 

читають і перечитують. Більшість людей навіть має звичку зберігати 

примірники журналів тривалий час, згодом повертаючись до деяких 

публікацій. При цьому, треба зазначити, що один примірник майже завжди 

читають декілька осіб. За свідченнями статистики, в Україні один журнал читає 



29 

 

приблизно у п’ять разів більше людей, ніж примірник газети, а в регіонах 

України цілком нормальною вважається ситуацiя, коли один номер видання 

читають десять i бiльше людей. Тому можна говорити про ґрунтовніший вплив 

такого типу видання у порівнянні з іншими видами періодичної друкованої 

преси. 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте наукові журнали України. 

2. Зробіть огляд науково-популярних журналів України. 

3. Визначте характерні особливості журналів для жінок, чоловіків, дітей. 

4. Проаналізуйте журнальні видання з метою визначення, як жанрова 

різноманітність впливає на  зовнішній вигляд.  Які відмінності ви 

спостерігаєте у розглянутих зразках? Як можливо, за допомогою 

внутрішньої динаміки цікаво розмістити аналітичні й інформаційні 

матеріали? 

Контрольні запитання 

1. Яка відмінність між науковими та науково-популярними журналами? 

2. Які види журналів ви знаєте? 

3. Що називають реферативним журналом? 

4. Які особливості журналів для жінок, чоловіків, дітей? 

Література: [7, с. 48-138; 20, с. 289-290]. 

 

Практична робота № 11 

Структура  та дизайн журналу 

Мета: ознайомити з особливостями побудови та ілюстрування журналу; 

розглянути варіанти структурної побудови журналу та важелі вибору тієї чи 

іншої моделі побудови змісту. 

Короткі теоретичні відомості 

Єдність змісту і форми, функціонального та естетичного складає основну 

мету в мистецтві художньо-технічного оформлення періодичних видань. 

Внутрішню форму видання утворюють тематична і жанрова структури. Зміст 
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починає виявляти свою форму під час безпосередньої реалізації редакційних 

планів у кожному номері видання  і на кожній його полосі. 

Як відомо, рубрикація є моделлю композиційної будови (структури) 

журналу. Без тематичної структурованості видання втрачає цільність, стає 

схожим на вінегрет, де в одну купу згорнуто все, що потрапило під руку. Це не 

тільки дезорієнтує читача, ускладнює його пошуки потрібного матеріалу, зле й 

унеможливлює цілеспрямовану роботу працівників, вносить хаос у трудовий 

ритм колективу редакції. 

Композиція номера здійснюється з допомогою верстки – розміщення 

текстових матеріалів, ілюстрацій та заголовків на полосах. Усі особливості 

верстки та оформлення журналу зумовлені змістом. Місце журнального 

матеріалу визначається його значенням: найважливіші статті і замітки, добірки 

розміщують на кращих місцях номера і кожної сторінки. 

Графічна композиція у періодичному виданні має такі основні 

властивості: цілісність, стильова єдність всіх елементів, сталість та 

універсальність елементів і засобів композиції. 

Цілісність композиції – це внутрішня єдність. Яка виникає завдяки 

підпорядкуванню її частин. Цілісна композиція вирізняється такими якостями, 

як організованість, гармонійність та образність.  

Важливою є стильова єдність усіх елементів. Арсенал засобів 

оформлення дуже різноманітний. Тому оформлювачі постійно стикаються з 

проблемою їх вибору. З текстових і заголовних шрифтів, форматів набору, 

лінійок, пробілів, відбивок треба відібрати найнеобхідніші для втілення 

композиційного задуму. Вибір кожного оформлювального засобу залежить від 

того, наскільки він відповідає задумові композиції, функціональним та 

естетичним вимогам і характерові видання.  

Дуже велике значення мають сталість та універсальність елементів 

композиції. Специфіка періодичної преси полягає в тому, що загальне в ній 

проявляється через одиничне; іншими словами, загальне ми знаходимо в 
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кожному окремому номері, хоча за загальним змістом один номер зовсім не 

схожий на інший.  

Спільність композиції номерів досягається завдяки єдності стилю 

оформлення. Ті самі елементи (шрифти, лінійки,  формати набору тощо) 

використовуються в аналогічних ситуаціях – для оформлення постійних і 

тимчасових розділів, а також матеріалів, що друкуються з продовженням у 

декількох номерах.  

Ще одна суттєва ознака більшості елементів і засобів композиції – 

універсальність, пристосованість до різних ситуацій, що виникають під час 

складання номерів. 

Сталість композиції, зовнішніх особливостей і ознак дає підстави для 

побудови композиційно-графічної моделі видання, що включає найтиповіші 

особливості його змісту і форми, головну тематику видання, його структуру, 

форми організації та подачі матеріалів, способи графічного  вираження всіх 

змістових компонентів видання. 

Внутрішню структуру журнальних видань визначають рубриковані 

розділи та різноманітні за жанром, обсягом матеріали. Читацьке 

призначення журналів багато залежить від сфери діяльності читача, його 

професії, загального культурного розвитку та інтересів. Саме читацьке 

призначення визначає стиль викладу інформації, тематику видання, характер 

його матеріалів, розрахованих на читачів певних вікових категорій, залежно 

від роду їх занять, виду діяльності. Існують, також, видання, розраховані на 

специфічні групи населення, наприклад, для людей з фізичними недоліками. 

Унікальність журнального формату порівняно з газетним визначають: 

- дизайн, що характеризується більш креативними рішеннями;  

- якісна поліграфія, що в порівнянні з газетою використовує кращий папір, 

більшу гаму фарб та робить щільнішу обкладинку;  

- портативність, тобто зручний формат журналу, який зазвичай є меншим 

ніж у газети;  
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- вузька спеціалізація, розмаїття якої значно перевищує газетні тематичні 

спрямування;  

- чітко окреслена цільова аудиторія;  

- брендінг особистості, тобто використання зображення відомих людей задля 

створення або підтримання іміджу видання. 

Журнали мають особливості художнього оформлення (дизайну), 

організації виробництва та засобів розповсюдження залежно від періодичності, 

тиражу, обсягу, формату, фарбовості, ілюстративності, тематики. 

Конструкція журналів за останні 10 – 15 років стала складнішою, у тому 

числі й за рахунок архітектурно-технічних надлишків і незвичних побудов. 

Об’єм журналів також визначає видавець. Перший закріплюється 

наповнюючи окремі числа вкладками різноманітного характеру, збільшуючи 

або зменшуючи журнал залежно від пори року, певних соціальних подій 

(виставки, семінари, форуми, свята тощо).  

Журнали вимагають яскравих візуальних ефектів, щоб прибавити читача 

своїм виглядом.  Візуальне подання, зокрема, має на увазі: 

 розташування частин тексту відносно один одного;  

 тип і розмір шрифту; 

 ілюстрації і їхнє оптимальне розташування; 

 єдиний стиль; 

 колірні сполучення; 

 співвідношення елементів по розташуванню, розміру, пропорції. 

Ілюстрація – один із елементів, які формують образ журналу, його 

обличчя.  При цьому завдяки своїй специфіці – наочності – ілюстрація 

справляє значний вплив на читачів. Ілюстрації як засіб художнього 

оформлення мають велике значення у формуванні естетичної привабливості 

видлання. По-перше, ілюстрації відіграють активну роль у конструюванні 

полоси чи сторінки журналу, виступаючи в композиційній єдності з іншими 

елементами; завдяки зображувальним матеріалам сторінки видання набувають 

вигляду завершеного, гармонійного цілого. По-друге, художні переваги 
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періодичних видань залежать також від зображальної досконалості 

надрукованих фотознімків. Обидва моменти однаково важливі. Привабливість 

оформлення видання може знизити як композиційну незавершеність його 

графічної моделі, так і невиразність фотопублікацій.  

Ілюстрації доповнюють зміст матеріалів, дають можливість побачити їх з 

нового, більш виразного боку. Існують ілюстрації і  як самостійні жанри у 

вигляді окремих фотографій, нарисів, тематичних добірок. Тема і сюжет їх  

розглядаються самостійно, а текст відіграє роль пояснювального підпису.  

Обираючи форму ілюстрації треба визначити її розміри. Передусім тут 

виходять зі змісту і значення ілюстрації на полосі та в усьому номері. Усі 

ілюстрації, залежно від характерів їхніх оригіналів, поділяються на дві групи. 

Перша – фотоілюстрації, оригінали яких отримують з допомогою фото-чи 

кіноапарата.  Це – репортажні знімки, фотопортрети, фотомонтажі і 

фотоплакати, фотонариси, фотоетюди і фотопейзажі, фотонатюрморти, 

фоторепродукції та ін. Друга група – нефотографічні ілюстрації, оригінали 

яких – це малюнки чи накреслення, виконані олівцем, пером чи пензлем. До 

цієї групи входять малюнки, карикатури, шаржі, плакати, фігури, карти, схеми, 

тощо.   

Побудова підписів до ілюстрацій у різних виданнях неоднакова: є 

підписи, що повідомляють тільки номер малюнка у виданні, є підпису 

розгорнуті, що коментують малюнок. Обсяг підписів також різний –  є підпису 

в один рядок. 

Найчастіше загальні тексти підписів набирають шрифтом, що на один-

два пункти менше кеглю шрифту основного тексту. Пояснюючі частини 

підпису набирають ще дрібніше (до кегля 6), або іншим накресленням шрифту 

(наприклад, курсивом). 

Існують різноманітні способи розміщення підписів (стосовно малюнків). 

Найпоширеніший – розташування підпису безпосередньо під малюнком. 

Принцип розміщення підписів визначається одночасно з планом розміщення 

ілюстрацій, при розробці задуму оформлення видання. 
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Отже, структура журнального номеру багато в чому визначає інтерес 

читацької аудиторії до видання, тобто є фактором популярності журналу, його 

рейтингу серед видань такого ж типу. Логічно вибудований, чітко 

структурований журнал завжди буде приваюлювати читача, привертати увагу 

зручність отримання інформації. 

Завдання до теми 

    1. Розгляньте журнальне видання, надаючи характеристику за наступними 

чиниками: 

- Форма ілюстрацій (коло, овал, прямокутник, вертикально витягнута 

форма, «вірізана» ілюстрація тощо); 

- Розмір  ( стандартне і нестандартне кліше); 

- Тон і колір; 

- Місце на полосі; 

- Масштаб; 

- Композиція і ритміка; 

- Розташування за значенням; 

- Графічні елементи єднання з текстом. 

   2. Проаналізуйте журнальні видання різних років та простежте зміни 

концепції, тематичного наповнення, оформлення журналу. 

   3. Підготуйте повідомлення на тему: «Трансформація журнальних видань» 

Контрольні запитання 

1. Що визначає дизайн журналу? 

2. Які особливості оформлення журналу? 

3. Які види ілюстрацій використовуються в журнальних виданнях? 

4. Що визначає унікальність журнального видання у порівнянні з газетним? 

Література: [8, с. 28-254; 20, с. 289-290]. 

 

Практична робота № 12 

Специфіка редагування журнальних видань 

Мета: ознайомити з роботою редактора над змістом журнальної публікації та 
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специфікою редакторського опрацювання художньо-технічного оформлення 

журнальних видань.  

Короткі теоретичні відомості 

Від головного редактора залежить тематично-змістове звучання 

журнального номера, де кожен матеріал займає своє місце, створюючи цільну 

картину у відображенні картин суспільного життя. Іншими словами, головний 

редактор є не тільки архітектором видання, але й його виконробом, майстром 

своєї справи.  

Рівень його майстерності залежить від багатьох факторів і полягає в 

наступному: 

  -  в умінні відстежувати, що відбувається в житті країни, суспільства, регіону, 

міста; 

 -  у здатності виділяти та відбирати найпосутніше з калейдоскопу подій та 

явищ; 

 -  в урахуванні в практичній роботі державних та релігійних свят, важливих 

історичних подій; 

 -  в поінформованості що, коли й де відбудеться протягом тижня, місяця, а 

іноді й року; 

 -  у тісних зв'язках з політичною, економічною, культурологічною, науковою 

елітою; 

-  у нестандартному ракурсі бачення реальності;  у високому рівні ерудиції;              

-  в умінні визначити ключову проблему та сміливості її порушити; 

 -  в інтуїтивному передбаченні та прогнозуванні розвитку життєвих реалій. 

Такий підхід допоможе порушувати суспільно значущі проблеми, 

поглиблювати тематику і розширювати географію пропонованих матеріалів, а 

отже, привернути увагу до видання, зробити його читабельним та популярним.  

Редактор завжди повинен враховувати ще  естетичні норми редагування, 

іншими словами – норми прекрасного. Без дотримання таких норм будь-яке 

повідомлення, навіть із найбільшою кількістю нової інформації, реципієнт 

може поминути як не варте уваги. Норми прекрасного стосуються не лише 
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образних повідомлень, а й образно-понятійних та виключно понятійних.  

Дотримання норм гарантує редакторові, що в повідомленні не буде грубих 

естетичних помилок. Проте їх дотримання зовсім не свідчить про рівень 

естетичного подання повідомлення. Тому в тих випадках, коли виникають 

сумніви щодо рівня естетичності якогось компонента повідомлення, редактор 

може запропонувати авторові виконати (створити) кілька альтернативних 

варіантів, а далі, використовуючи компаративний метод контролю, дібрати 

найдосконаліший. У складних випадках редакторові слід звертатися за оцінкою 

до експертів-професіоналів (художників, музикантів, письменників, 

мистецтвознавців, науковців). 

Приступаючи до редагування журналу, що починається, як правило, 

після обов’язкового першого наскрізного читання, редактор передусім має 

оцінити тексти з трьох позицій: фактажу; структури; манери викладу. Характер 

жанрової структури та її склад безпосередньо позначається на зовнішньому 

виді видання. Жанрова різноманітність масового журналу разом із якісним 

набором та глибоким чи офсетним друком надає йому святкового вигляду. 

Редактор повинен знати типологію жанрів (інформаційні, аналітичні та 

художньо-публіцистичні). Ґрунтовне оволодіння ними редактором необхідне 

для того, щоб на практиці сповна використовувати можливості кожного з цих 

жанрів, осмислено редагуючи і конструюючи відповідний текст. Редакторові 

важливо також знати, що існуючий нині поділ жанрів не є догмою, оскільки в 

теорії журналістики ми й досі можемо зустріти різні підходи щодо їх 

класифікації. Тому тут головне – оволодіння своєрідною схемою, за якою 

можна відчути правильне чи непрофесійне використання можливостей жанру, 

творчо привнести до редагованого твору свої жанроутворюючі відтінки.  

Оформлювачі періодичних видань постійно стикаються з пропорційними 

побудовами, стосується це чи створення макета полоси, чи шрифтової 

композиції, заголовного комплексу. Пропорційність існує в усьому, що ми 

бачимо на журнальній сторінці. 
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Співвідношення сторін друкованої продукції (наприклад, сторінок чи 

ілюстрацій) повинно бути 2:3 (згідно з правилом «золотого перерізу»). Для 

порівняння вкажемо, що на  американському континенті таке співвідношення є 

3:5, а в Німеччині воно наближається до 4:5. Коли виникає потреба 

відхилитися від цих співвідношень, слід користуватися їх готовими варіантами 

(так званими модульними сітками) або законами пропорційності. У готових 

візуальних продуктах ЗМІ (друкованій продукції) компоненти в оптичному 

центрі площини (сторінки) найбільше привертають увагу реципієнтів. З цього 

випливає два наслідки: а) найважливіше повідомлення (найважливіша його 

частина) повинно бути розташовано в оптичному центрі площини (і ніколи - в 

кутах площини); б) коли в оптичному центрі розташовані маловажні 

компоненти, то їх слід перемістити за межі оптичного центру. 

Шрифти, якими набрані тексти і заголовки, виглядають гармонійно 

завдяки визначеному співвідношенню висоти і ширини літер та ширини 

основних додаткових штрихів. Пропорційні, як правило, і співвідношення 

боків фотоілюстрацій, що друкується на сторінках періодичних видань.  

Виділення в тексті застосовуються тоді, коли необхідно зробити 

виділювані елементи зорово іншими, ніж вся маса тексту. Це завдання 

вирішується використанням цілого ряду прийомів, які міняють графічно 

звичний вид тексту, створюючи на полосі ділянки іншої насиченості, колірного 

контрасту, пробіли й паузи, організують нові вертикалі початку читання. 

Всі основні засоби й прийоми виділення можна для зручності розгляду 

розбити на дві групи. Перша – шрифтові виділення, пов'язані зі зміною 

накреслення, гарнітури й кегля шрифту. Друга група – нешрифтові виділення. 

До них належать: композиційні прийоми (розрядка, втяжки, зміна формату 

набору), виділення за допомогою набірно-графічних елементів (лінійок, рамок, 

графічних символів), а також використання кольорів. Для посилення 

активності виділень застосовують змішані варіанти. 

Вибір формату залежить від характеру розміщуваного інформаційного 

матеріалу (текст, ілюстрації), особливостей дизайну, цільового призначення 



38 

 

видання та умов його використання. Формат великою мірою визначає художню 

естетичність і компактність часопису, а також впливає на продуктивність 

технологічних процесів. Для жіночих журнальних видань   найбільш   

поширеними   є такі   формати:   60x90/8,   60x84/8, 70x100/8, 70x108/16 тощо. 

Галузевим стандартом України закріплено загальні технічні вимоги до 

журнальної продукції, зокрема вказано, що формат часопису видавець має 

визначати залежно від змісту, призначення та оформлення, з урахуванням 

вимог ГОСТ.5773. При цьому формат повинен бути постійним упродовж року. 

Однак не всі видавці сьогодні дотримуються таких вимог. Деякі з них 

намагаються використати нетипові для певної групи жіночих журналів 

«кишенькові» формати з метою залучити більше жіночої аудиторії, що 

цікавиться «подорожнім чтивом». Це, наприклад, такі інтернаціональні 

видавничі компанії, як «Бурда Україна», «Караван-Медиа» тощо. 

Після отримання вичитаного оригіналу технічному редактору необхідно 

ретельно ознайомитися з характером виділень і акцентувань, привівши у 

відповідність з ними (наскільки це можливо) все оформлення видання. 

Завдання до теми 

1. Розкрийте особливості роботи редактора при підготовці до друку 

журнального видання. 

2. Порівняйте роботу редактора над науковим та науково-популярним  

журналом. 

Контрольні запитання 

1. У чому полягає специфіка редагування журнальних видань? 

2. Чим відрізняється редагування наукового журналу від редагування 

науково-популярного журналу? 

3. З чого починається робота над текстом і які складові оцінювання тексту? 

Література: [7, с. 5-320; 17, с. 110- 290; 19, с. 30-240; 20, с. 289-290]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Історія виникнення та розвитку газети.  

2. Сучасні українські газети: типологія та мовний аспект.  

3. Місце і роль газети в суспільстві. 

4. Особливості жанрів газетної публіцистики.  

5. Жанри новостійної інформації. 

6. Діалогічні жанри.  

7. Ситуативно-аналітичні жанри.  

8. Епістолярні жанри.  

9. Художньо-публіцистичні жанри.  

10. Сатиричні жанри.  

11. Сучасні вимоги до заголовків друкованих видань.  

12. Робота редактора над заголовковим комплексом.   

13. Система рубрик в газеті. 

14. Редагування структури тексту. 

15. Редагування стилю викладу матеріалу. 

16. Тематичне-змістове збалансування газети. 

17. Дизайн газетного номера.  

18. Ілюстрування газет та журналів.  

19. Колір як елемент дизайну газетно-журнального видання. 

20. Шрифтове оформлення газетно-журнальних видань. 

21. Перші журнали Європи. 

22. Перші українські журнали. 

23. Типологія журнальних видань. 

24. Структура  та дизайн журналу. 

25. Стильові та жанрові особливості журналу.  

26. Специфіка редагування журнальних видань. 

27. Особливості художньо-технічного оформлення журнальних видань.  

28. Ілюстрування журналу. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

 

№ 

Види роботи Кількість 

годин 

Максимум балів за 

одне практичне 

заняття 

Разом 

1. 

2. 

3. 

Практичні заняття 

Підготовка рефератів 

Виконання практичних 

завдань 

108 

10 

4 

1 

10 

4 

В ЦІЛОМУ : 

54 

10 

16 

80 

ЗАЛІК АБО ІСПИТ 

4. Письмова або усна 

відповідь 

 20 20 

   В ЦІЛОМУ : 100 

 

 Бали за практичну роботу виставляються за запропонованими критеріями 

на основі 4-х бальної системи. При перевірці виконання практичної роботи 

виставляється диференційна оцінка і визначається з кожного питання (тесту), 

вправи окремо наступним чином: 

 4 бали – студент виявив усебічні, систематизовані, глибокі знання з основ 

предмета; уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, знання 

основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою, а також показав 

здібності до самостійного творчого аналізу та вирішення поставлених завдань. 

Як правило, така кількість балів виставляється за всі виконані завдання та 

правильні відповіді на 90% умов практичної роботи. 

 3 бали – виставляється студенту, якщо при виконанні завдань він виявив 

повні знання програмного матеріалу, засвоїв основну літературу, 

рекомендовану кафедрою, успішно виконав більшу частину завдань, показав 

уміння самостійного мислення та правильно виконав 80% практичної роботи.

 1-2 бали – виставляється студенту, який правильно виконав половину 
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завдань, має необхідний резерв знань для усунення помилок під керівництвом  

викладача.  

 Нуль балів – виставляється, якщо при виконанні завдань студент виявив 

серйозні прогалини в знаннях основного матеріалу, не володіє елементарною 

термінологією з дисципліни, допустив принципові помилки при виконанні 

роботи або повністю не виконав завдання.     

 Загальна кількість балів за виконання практичної роботи виставляється 

як середнє арифметичне від попередніх складових за кожне завдання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Базова 

1. Бакало А. Заголовок друкованого ЗМІ: рекламний слоган?  // Друкарство.  

2006. № 5(6). С. 36–40. 

2.  Бакшин В.В. Оформление газет разного типа: учеб.-методическое пособие.  

Москва: Высшая школа, 1981. 263 с. 

3. Балаш А.В. Техника оформления газетной полосы.  Минск: АЦБ, 1977. 

225 с. 

4. Братко М.М. Оформлення газет різного типу. Київ: Наукова думка, 2004.  

250 с.  

5. Будрейко А.Є. Довідник редактора. Збірник нормативних актів. Київ: 

Наукова думка, 2003. 356 с. 

6. Буше Жан-Домінік. Репортаж у друкованій пресі: посібник. Київ: 

Інститут масової інформації, 2001. 104 с. 

7. Галкин С.И. Общее и особенное в художественно-техническом 

конструировании газет и журналов. Москва: Наука, 2004. 326 с. 

8. Грабельников А.А. Процесс выпуска номера газеты: текст лекцій. 

Москва: Просвещение, 1985.  344 с. 

10. Графічне оформлення і випуск газети: Методичні вказівки для студентів 

факультетів журналістики. Київ: Вища школа, 1982. 217 с. 

11. Грицюк Л.Ф. До питання про лінгвістичний статус заголовка // 

Мовознавство. 1985. № 5. С. 25–27. 

12. Гребнев А.В. Как делается газета.  Москва: Буква, 1967. 226 с. 

13. Карпенко В.О. Вдалий заголовок – половина успіху // Редактор і 

видавець. Науково-практичний збірник.  № 1. 2007. С. 63 – 76. 

14. Карпенко В.О. Тематично-змістове збалансування газети // 

Журналістика. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. 2005. №13. С. 42–49. 

15. Козенко М. Г. Сучасне видання періодичної преси. Київ: Наукова думка, 

2005. 316 с. 



43 

 

16. Костенко І.І. Редагування періодичних видань.  Київ: Наукова думка, 

2004. 413 с.  

17. Партико З.В. Загальне редагування. Нормативні основи. Львів: Світ, 2001. 

312 с.  

18. Прокопенко І.В., Гутянська О.В. Техніка газетної справи: практикум. 

Київ: Вища школа, 1989. 160 с.  

19. Сидоренко Б.Б. Техніка газетної та журнальної справи. Львів: Паїс, 2005.  

245 с. 

20. Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця: практичний 

посібник. Київ: Наша культура і наука, 2005. 350 с.  

21. Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: навчальний посібник. 

Київ: Наша культура та наука, 2004. 224 с. 

22. Ярема С. Технічне редагування: навчальний посібник. Київ: Аспект-прес, 

2003. 286 с. 

Допоміжна 

1. Гуревич С.М. Номер газеты: учебное пособие. – Москва: Аспект Пресс, 

2002. 191 с. 

2. Если для понимания заголовка нужно прочесть статью, это не заголовок. 

Советы американских коллег // Журналист.   № 7–8.  1999. С. 3–11. 

3. Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети: курс лекцій. Київ:   Т-во Знання 

КОО, 2000. 222 с. 

5. Несхозієвський А., Розум О. Газетне виробництво в Україні // Друкарство.  

2004. № 5 (58). С. 11–15. 

6. Шапошник І. Автоматизовані системи підготовки газетно-журнальних 

видань // Друкарство. 2006.  № 3 (68). С. 29–33. 

7. Шаппе Жан-Марі. Інфографія у пресі: посібник Центру підготовки та 

вдосконалення журналістів (CFPJ). Париж. Київ: Софія-прес, 2001. 101 с. 

8. Шевченко В.Є. Заголовний комплекс сучасної молодіжної газети – 

важливий засіб її змістового спрямування  // Стиль і текст. Вип. 2.  2001. 

С.310–315. 



44 

 

14. Шевченко В.Є. Інфографіка як засіб ілюстрування періодичних видань /  

// Друкарство. 2005. № 6 (65). С. 34–39. 

15. Шевченко В.Є. Оформлення сучасного газетного видання.  Київ: Наука, 

2003. 196 с. 

16. Шевченко В.Є. Художньо-технічне редагування: Тексти лекцій для 

студентів. Київ: Видавничо-поліграфічний Центр Київський університет, 

2005.  254 с. 

17. Шостак М. Сочиняем заголовок // Журналист.  1998.  № 3. С. 15–18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Газетно-журнальні видання» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності – 061 «Журналістика» за спеціалізацією 

«Журналістика» освітного ступеня «Бакалавр»  

 

 

 

 

 

 

Укладач к. філол. н., доц. Н. М. Алексеєнко 

Відповідальний за випуск  

професор кафедри філології та видавничої справи Сізова К. Л. 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _______. Наклад _______ прим. Зам. № _________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

Редакційно-видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


