
 

 
 
 
 
 
 



Пояснювальна записка 
Співбесіда проводиться в усній формі. Хід співбесіди відображається в листі усної 

відповіді, де фіксується повнота та правильність відповідей. Співбесіда передбачає: 
запитання, які дають змогу виявити зацікавленість абітурієнта обраною спеціальністю, 
його обізнаність у сфері новинок книгодруку, відрізняти різні види видавничої продукції 
тощо. 

Критерії оцінювання: 
«Рекомендований до зарахування»: абітурієнт виявив глибину знань та стійкий інтерес 
до редакційно-видавничої  діяльності в цілому, показав високий рівень володіння 
українською мовою, уміння обґрунтовувати, чітко формулювати та точно, доступно 
передавати власні думки українською мовою; проявив обізнаність з новинками 
книгодруку, виявив стійку мотивацію щодо здобуття професії видавця та редактора. 
«Не рекомендований до зарахування»: за умови, коли абітурієнт не зміг аргументувати 
свої відповіді, необізнаний з новинками книгодруку, логіка викладання відповідей і 
послідовність відсутня; допускає значні фонетичні, граматичні, лексичні та стилістичні 
помилки. 

Питання для співбесіди 
Питання щодо мотивації вибору професії 

1. Чим для Вас є привабливою професія видавця (редактора)? 
2. Як відбулося усвідомлення того, що хочете займатися саме видавничою (редакторською) 

діяльністю? 
3. Чим обумовлений Ваш вибір саме цього Університету? 
4. Якою інформацією Ви володієте про історію університету імені Бориса Грінченка? 
5. Що Вам відомо про діяльність та життєвий шлях Бориса Грінченка? 
6. Якими, на Ваш погляд, особистісними якостями повинен володіти редактор (видавець)? 
7. Які, на Ваш погляд, професійні уміння необхідні для роботи редактора (видавеця)? 
8. Коротко опишіть , ким Ви бачите себе в професії через десять років. 
9. Чи є у Вас цілі в житті, яких Ви прагнете досягнути? 
10. Щоб Ви хотіли в собі виховати? 
11. Як Ви розумієте поняття "вміння вчитися"? 
12. Складіть портрет ідеального, на Вашу думку, редактора (директора видавництва). 
13. На Вашу думку, в чому полягають основні завдання видавця? 
14. Що Ви розумієте під поняттям “лідерство”? Якими якостями повинен володіти справжній 

лідер?  
15. Як, на Вашу думку, може бути пов’язано лідерство з професією редактора? Яку роль 

відіграє університет у розвитку лідерських якостей? 
16. Які  інформаційні ресурси у мережі Iнтернет Ви найчастіше використовуєте з навчальною 

метою? 
17. Чи маєте Ви досвід роботи в команді під час навчання? Що, на Вашу думку, є важливим 

під час командної взаємодії? 
 

Загальні міркування з приводу елементарних навичок  
редакторсько-видавничої діяльності 

1. Яку, на Вашу думку, роль відіграє для редактора вміння працювати в команді? 
Обгрунтуйте відповідь. 

2. Які книги поза шкільною програмою Ви читали останнім часом? 
3. Які книжкові виставки Ви знаєтє? 
4. Які книгарні проводять презентації новинок книгодруку? 
5. Які засоби реклами книги Ви знаєте? 
6. Якою мовою Вам подобається читати книги? 
7. Якою мовою потрібно видавати книги для українського ринку? Обгрунтуйте відповідь. 
8. Де може працювати  фахівець з видавничої справи та редагування?  



9. Яка роль видавця у суспільстві? 
10. Яка роль редактора у суспільстві? 
11. Поясніть роль засобів масової інформації у суспільстві? 
12. Хто повинен перевіряти точність і достовірність інформації у ЗМІ? 
13. Чи знаєте Ви сучасних українських публіцистів? 
14. Які сучасні видавництва спеціалізуються на літературі для дітей? 
15. Які сучасні видавництва спеціалізуються на виданні художньої літератури українських 

авторів? 
 
 

Питання для співбесіди практичного спрямування, пов’язані з видавничою 
діяльністю та редагуванням 

 
1. Які якісні українські журнали Ви знаєтє? Обгрунтуйте відповідь. 
2. Які якісні українські газети Ви знаєтє? Обгрунтуйте відповідь. 
3. Які якісні інтерне видання Ви знаєте? Обгрунтуйте відповідь. 
4. Чи портібна реклама в друкованних виданнях? Обгрунтуйте відповідь. 
5. З якою метою потрібно регулярно проводити опитування аудиторії газет та журналів?  
6. Чи потрібен для друкованого періодичного видання власний сайт? Обгрунтуйте 

відповідь. 
7. Чи потрібен для книжкового видавництва власний сайт? Обгрунтуйте відповідь. 
8. Чи повинно видавництво мати власну електронну крамничку? Обгрунтуйте відповідь. 
9. Проаналізуйте періодичне видання для підлітків.  
10. Проаналізуйте періодичне видання для дітей. 
11. Яку друковану продукцію використовує з метою реклами сучасний супермаркет? 
12. Чи потрібно в діяльності видавництва використовувати соціальні мережі? Обгрунтуйте 

відповідь. 
13. Чи повинен редактор газети знати жанри журналістики? Обгрунтуйте відповідь. 
14. Проаналізуйте сайт Вашої школи. Якї функції він виконує? 
15. Чи вважаєте Ви журналістику бізнесом? Обгрунтуйте відповідь. 
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