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ПРОГРАМА

фахового випробування

Фахове  випробування –  обов’язкова  умова  професійного  відбору

вступників  за  спеціальністю  «Журналістика» (освітня  програма «Видавнича

справа та редагування»).

Мета фахового випробування – виявити базу знань зі спеціальності

«Видавнича справа та редагування» у вступників, які демонструють здібності

у сфері видавничо-поліграфічного спрямування.

Вимоги  до  професійного  відбору.  Вступники  за  спеціальністю

«Видавнича справа та редагування» повинні знати:

- головні напрями діяльності видавничої справи та редагування;

- основні поняття редакційно-видавничої діяльності та поліграфії;

- тенденції розвитку видавничої справи в Україні на сучасному етапі;

- сучасні друкарські технології;

- вагомі історичні етапи, провідні осередки розвитку друкарства у світі

та Україні;

- особливості діяльності визначних редакторів, друкарів, видавців;

-  технічні  правила  складання  та  верстання,  творення  книжкової,

журнальної  та  газетної  коректур,  а  також  визначення  їх  ролі  у

редакційно-видавничому процесі;

- причини появи помилок, що впливає на комплексний редакторський

аналіз тексту, різноманітні способи редакторських виправлень;

- основні національні та міжнародні видавничі стандарти;

-  типологію  друкованих  видань і  вимоги  до  оформлення  вихідних

відомостей;

-  систему  прийомів  і  знаків,  що  ідентифікують  видання  в  системі

світового друку, захищають авторські права;

- фундаментальні дослідження з теорії та практики видавничої справи

зарубіжних та українських дослідників;
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вміти:

-  проводити  фаховий  аналіз  та  редагування  художньої,  дитячої,

науково-популярної,  суспільно-політичної,  наукової,  довідкової,  навчальної

літератури;

- знаходити оптимальні способи редагування;

-  володіти  технікою  аналізу  тексту,  базуючись  на  поглядах  автора,

редактора і реципієнта;

- оперувати поняттями та термінами, узагальнювати пізнавальні факти

з історії видавничої справи;

- аналізувати друковані видання з точки зору їх відповідності чинним

стандартам;

-  давати  типологічну  характеристику  видання  згідно  з  критеріями

змісту, оформлення, поліграфічного виконання, періодичності випуску тощо;

- оформляти вихідні відомості видань певного виду;

- здійснювати видавниче оформлення видання відповідно до

технічних вимог стандартів.

Фахове  випробування –  це  складання  комплексного  іспиту  з

видавничих дисциплін.
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І. Теоретичний блок

Тема 1. Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі 

Українська видавнича справа у порівнянні з європейськими країнами:

ретроспектива.  Тенденції  в  організаційному,  тематичному,  мовному  та

географічному  аспектах.  Особливості  розвитку  видавництва  друкованої

продукції в регіонах України.

Тема 2. Розгорнуті ознаки класифікації видавництв

Конкретизоване  пояснення  структур  видавничого  підрозділу. Форма

власності.  Форма  об’єднання  майна  засновників.  Спосіб  формування

статутного  фонду. Економічна  природа  господарювання.  Обсяг  випущеної

продукції. Тематичний репертуар видань. Читацьке коло. Знаковий принцип

творення видання.

Тема 3. Сфера застосування редакторських професій

Редакція газети та журналу. Редакція радіомовлення та телебачення.

Рекламне  агентство.  Державний  орган  законодавчої  та  виконавчої  влади.

Маркетинговий  відділ.  Бібліотечна  або  науково-дослідна  установа.  Органи

масової та спеціальної комунікації.

Тема 4. Фахові вимоги до зазначених редакторських професій

Функціональні  обов’язки.  Директор.  Головний  редактор.  Редактор.

Коректор. Художній редактор. Технічний редактор. Менеджер з продажу.

Тема 5. Видавнича продукція та її види

Поняття «видавнича продукція». Видання за періодичністю. Видання за

характером інформації. Видання за знаковою природою інформації. Видання
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за  матеріальною  конструкцією.  Видання  за  мовною  ознакою.  Видання  за

форматом. Видання за повторністю випуску. Видання за іншими критеріями. 

Тема 6. Книга – основний предмет видавничої діяльності 

Подвійна  природа  книги.  Змістова  природа  книги.  Матеріальна

структура книги. Роль книги в житті суспільства та її місце в системі засобів

масової комунікації.

Тема 7. Основні розмірні та кількісні параметри видань 

Формати видань. Перетворення типових форматів у стандартні. Чинни-

ки, які впливають на вибір формату видання. Обсяги видань. Види аркушів.

Обсяг редакторської роботи. Обліково-видавничий аркуш як головний крите-

рій визначення обсягу роботи, виконаного редакторськими працівниками.

Тема 8. Сутність редагування та його види 

Сутність редагування. Мета й завдання редагування. Види редагування.

Загальне редагування та його складові. Спеціальне редагування: літературне

редагування, наукове редагування, художньо-технічне редагування.

Тема 9. Етапи редагування

Етапи редагування: основні складові.  Первинне ознайомлення з текс-

том. Доведення  оригіналу  до комплектності;  робота  над структурою (архі-

тектонікою);  робота  над  заголовками;  визначення  єдиного  стилю  подання

тексту; робота редактора із вступною, заключною та службовою частинами

видання. 

Тема 10. Предмет, механізм і структура редакторського аналізу 

Суть, завдання і зміст редакторського аналізу як професійного методу

редактора.  Структура  редакторського  аналізу.  Розуміння  тексту  й

усвідомлення формальних засобів передання змісту. Прийоми редакторського
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аналізу. Загальна схема редакторського аналізу та редагування. Редакторський

висновок.

Тема 11. Правка тексту

Види правки. Видалення. Переставлення. Заміна. Вставлення. Скороче-

ння. Опрацювання. Перероблення.

Тема 12. Помилки та їх види

Загальна  класифікація  помилок.  Модальні  та  фактичні  помилки.

Темпоральні,  локальні  та  ситуативні  помилки.  Тезаурусні  помилки.

Сприйняттєві помилки. Атенційні помилки. Копіювальні помилки. Нормати-

вні помилки. 

ІІ. Практичний блок

Проведення редагування та коректури над заданим текстом. 
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ЗРАЗОК ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ
Текст для редагування:

Важко  сказати,  як  назвуть  колись  цей  період  української  історії

майбутні його небайдужі дослідники. Назвуть тоді, коли все заспокоїться й

відстоїться,  систематизується  й  про  аналізується  з  висоти  вжепережитого

часу.  Ко-ли  впаде  в  бездонне  провалля  усе  пінисто-наносне,  аморально-

брутальне,  коли  чесне  й  величне,  патріотичне  й  високодуховне

відсторониться  самотужки  від  кон,юнктурного  й  цинічного,  владного  й

примітивного,  коли легше буде роспізнавати справжні й фальшиві  людські

цінності.

Нинішні  ж  літописці  сучасності,  аналізуючи  складні  й  суперечливі

процес нашго бутття "гарячими слідами", свідка" ми й учасниками яких вони

є  самі,  попри  запрограмовану  неупередженість,  об'єктивно  не  можуть

позбавитися  певного  нальоту  пристрасності  й  суб'єктивізму.  Тому  й

З'являлися в періодиці такі діаметрально протилежні терміни й визначення як

"парад  суверенітетів"  і  "пері0д  втрачених  можливостей"  "остання  спроба

утвердження української незалежності" і "загоза втрати України" .

Період  розвалу  найбільшої  і  найтривалішої  в  часі  її  існування

російської  радянської  імперії  та  становлення  на  її  теренах  самостійних

держав призвів до корінної ломки в усіх сферах суспільного, економічного й

духовного життя,  що породило в св0ю чергу надзвичайно велику кількість

проблем. Надто ж у культурно-духовній і освітньо-науковій галузях, зосібно і

в такій специфічній ділянці як видавнича справа. 

Отже,  На  етапі  становлення  но45ї  системи  видавничої  справи  в

Україні  ці  проблеми  доцільно  розглянути  в  кількох  аспектах,  а  саме:

організаційному, законодавчому тематичному, мовному и географічному.
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Критерії оцінювання знань вступників

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література
1. Крайнікова Т. С. Коректура : підручник / Т. С. Крайнікова. – К. :

Наша культура і наука, 2005. – 252 с.

Кількість
балів

(max – 100)

Оцінка
за

шкалою
ECTS

Критерії

90 – 100 A Виставляється  за  глибокі  знання
навчального  матеріалу,  що  міститься  в
основних  і  додаткових  рекомендованих
літературних джерелах;  вміння аналізувати
явища,  які  вивчаються,  у  їхньому
взаємозв'язку і  розвитку, чітко і  лаконічно;
логічно  і  послідовно  відповідати  на
поставлені запитання; вміння застосовувати
теоретичні  положення  під  час  розв'язання
практичних задач.

82 – 89 В Виставляється  за  ґрунтовні  знання
навчального  матеріалу,  аргументовані
відповіді  на  поставлені  запитання;  вміння
застосовувати теоретичні положення під час
розв'язування практичних задач.

75 – 81 C Виставляється за міцні знання навчального
матеріалу,  аргументовані  відповіді  на
поставлені  запитання,  які,  однак,  містять
певні  (несуттєві)  неточності;  вміння
застосовувати теоретичні положення під час
розв'язання практичних задач.

69 – 74 D Виставляється  за  посередні  знання
навчального матеріалу, мало аргументовані
відповіді, слабке застосування теоретичних
положень  при  розв’язанні  практичних
задач.

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання навчального
матеріалу, неточні  або  мало  аргументовані
відповіді, з порушенням послідовності його
викладання,  за  слабке  застосування
теоретичних  положень  при  розв’язанні
практичних задач.

1 – 59 FX Виставляється за незнання значної частини
навчального  матеріалу,  істотні  помилки  у
відповідях  на  запитання,  невміння
орієнтуватися  під  час  розв'язання
практичних  задач,  незнання  основних
фундаментальних положень.
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2. Партико  З.  В.  Загальне  редагування:  нормативні  основи  :  на-
вчальний посібник. – Л. : Афіша, 2001. – 416 с.

3. Різун В. В. Літературне редагування : підручник для студ. фак-тів
журналістики ун-тів / В. В. Різун ; М-во освіти і науки України. − Київ : Ли-
бідь, 1996. − 240 с. 

4. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця, видавця :
практичний посібник. – 2-ге вид., стереотипне / М. С. Тимошик. – К. : Наша
культура і наука, 2006. – 560 с. 

Додаткова література
1. Іванченко  Р. Г. Літературне  редагування  /  Р. Іванченко.  –  К.  :

Парламентське вид-во, 2004. – 368 с. 
2. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : на-

вчальний посібник / А. О. Капелюшний.  – Львів : ПАІС, 2005. – 304 с.
3. Літературне редагування : навч.-метод. посібник / Київський нац.

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [упорядник К. С. Серажим]. –
К. : Паливода А.В. [вид], 2012. – 141 с.

4. Огар Е. Українсько-російський та російсько-український словник-
довідник з видавничої справи / Е. Огар. – Львів : Палітра друку, 2002. – 224 с.

5. Український правопис /  АН  України,  Ін-т  мовознавства
ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – 4-е вид., випр. й доп. – К. :
Наук. думка, 1993. – 240 с.


