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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Редакційна підготовка видань» 

 

Курс 3 ВСР 

 

Форма проведення: комбінована 

 

Тривалість проведення: 16.50 (за навантаженням) 

 

Максимальна кількість балів – 40 балів:  

1 правильна відповідь оцінюється у 0,5 бала. 

Загалом у переліку тестових завдань 80 питань з трьома варіантами відповідей 

(1 відповідь правильна). 

 

Перелік дисциплін, що винесені на іспит: 

1. Редакційна підготовка видань: Художні видання 

2. Редакційна підготовка видань: Науково-популярні видання  

3. Редакційна підготовка видань: Суспільно-політичні видання  

4. Редакційна підготовка видань: Довідкові видання  

5. Редакційна підготовка видань: Наукові видання  

6. Редакційна підготовка видань: Навчальні видання  

7. Редакційна підготовка видань: Рекламні видання 

 

Орієнтовний перелік  питань: 
 

1. Художні видання: визначення, типологія. 

2. Науково-популярні видання: визначення, типологія. 

3. Суспільно-політичні видання: визначення, типологія. 

4. Довідкові видання: визначення, типологія. 

5. Наукові видання: визначення, типологія. 

6. Навчальні видання: визначення, типологія. 

7. Рекламні видання: визначення, типологія. 

8. Функціональні стилі сучасної української літературної мови та їх головні 

ознаки. 

9. Роди і жанри літератури. 

10. Жанри науково-популярних видань. 

11. Жанри суспільно-політичних видань. 

12. Жанрові різновиди статей довідкової літератури. 

13. Жанри наукової літератури. 

14. Жанрові різновиди рекламних статей. 

15. Жанрові різновиди наукових статей. 

16. Типологія ілюстративного матеріалу та його розміщення на сторінці. 



17. Форматні характеристики видань.  

18. Нормативні вимоги до якості поліграфічного виконання різних типів 

видань. 

19. Структура видання (газетного, журнального, книжкового). 

20. Художньо-технічне оформлення видання (газетного, журнального, 

книжкового). 

21. Історія розвитку типології видань (перша газета, журнал, книга: у світі, в 

Україні). 

22. Заголовок та його функції. 

23. Службова частина видання. 

24. Бібліографічна інформація на сторінках видань. 

25. Поняття про зміст, форму, сюжет, композицію твору. 

26. Типи верстки текстового та ілюстративного матеріалів. 

27. Поняття про текстову структуру твору. 

28. Технологія літературного редагування творів друку. 

29. Редакторський аналіз та його структура. 

30. Методики і методи редакторського аналізу твору. 

31. Редакторський висновок: мета, призначення, структура. 

32. Техніка правки тексту. 

 

Екзаменатор  Вернигора Н. М., доц. кафедри видавничої справи, канд. наук із 

соц. комунік. 

 

Завідувач кафедри Масімова Л. Г., доц., канд. наук із соц. комунік. 

 


