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МЕТА І ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ
Метою атестаційного екзамену є: визначення фактичної відповідності
його підготовки вимогам освітньої характеристики. Підсумкова атестація
здійснюється атестаційною комісією (АК) після завершення навчання на
певному освітньому рівні. АК оцінює рівень науково-теоретичної і
практичної підготовки випускників, вирішує питання про здобуття певного
освітнього рівня, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа
про вищу освіту.
Програма атестаційного екзамену з «Видавничої справи та
редагування» (далі – Програма) є нормативним документом Ізмаїльського
державного гуманітарного університету, який розроблено кафедрою
української мови та літератури на основі ОПП бакалавра денної форми
напряму підготовки 6.020303 Філологія* спеціалізації 6.020303 Філологія
(українська)*. Видавнича справа та редагування освітнього ступеня
«бакалавр» відповідно до затвердженого навчального плану.
Атестаційний екзамен з «Видавничої справи та редагування»
проводиться за основними дисциплінами навчального плану. Складають
атестаційний екзамен зі спеціалізації за макротемами «Теорія та історія
видавничої справи», «Організація видавничої справи», «Редакційний аналіз і
правка», «Літературне редагування та коректура».
Програма визначає перелік питань за макротемами «Теорія та історія
видавничої справи», «Організація видавничої справи», «Редакційний аналіз і
правка», «Літературне редагування та коректура», блок практичних завдань,
обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів на
завершальному етапі навчання.
Мета атестаційного екзамену з додаткової спеціалізації – встановити
фактичну відповідність рівня освітньої підготовки вимогам освітньої
(кваліфікаційної) характеристики бакалавра.
Завданнями атестаційного екзамену є: виявлення рівня засвоєння
особами, які здобувають ступінь бакалавра, навчального матеріалу, набутих
умінь та інших компетентностей, передбачених навчальною програмою;
перевірка науково-теоретичної
та практичної підготовки випускників
бакалаврату, виявлення їх здатності до здобуття професійно орієнтованих
знань, вміння вирішувати складні професійні завдання в галузі редагування
та видавничої справи й суміжних спеціальностей.
1. ЕТАПИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ

Етапи проведення:
1.1. Атестаційний екзамен проводитиметься в один етап для перевірки
набутих компетентностей як результатів навчання у бакалавраті.
1.2. Форма проведення - усна.
2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

2.1. Структура екзаменаційного завдання:
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2.2. Зміст екзаменаційних завдань.
Завдання № 1.
Теоретичне питання за макротемами «Теорія та історія видавничої
справи», «Організація видавничої справи», що визначає рівень володіння
теоретичним матеріалом з теорії, історії та організації видавничої справи.
Теорія та історія видавничої справи
Передумови виникнення письма і алфавіту як предтеча книгописання.
Первинний видавничий матеріал. Форми книги. Періодизація становлення та
розвитку давньоукраїнської рукописної справи. Книжкова справа в Україні
перед прийняттям християнства.
Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства
(ІІ пол. Х–ХVІ ст.). Провідні осередки рукописної справи. Творці й
переписувачі книг як перші автори, перекладачі, редактори і видавці.
Світські каліграфи. Осередки при монастирях. Книжкові шедеври ХІ–ХVІ

століть. Остромирове Євангеліє. Реймське Євангеліє. Пересопницьке
Євангеліє.
Зародження та етапи поширення друкарства в світі (кінець ХІІІ–ХVІІ ст.).
Передумови запровадження у видавничу практику рухомих літер Печатки і
штампи як предтечі друкарства.
Доля друкарського винаходу. Лаврін Костер та Йоган Гутенберг.
Ствердження друкарства в Європі і світі як чинник кардинальних змін в
організації редакційно-видавничої справи. Значення друкарства: редакційновидавничий аспект.
Раннє українське друкарство (ХV–ХVІІ ст.). Формування мережі
друкарень на галицько-волинських землях. Друкарні Львівського
ставропігійного (Успенського) братства. Приватна друкарня Михайла
Сльози. Провінційні друкарні. Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври.
Заснування друкарні: перекази, документальні свідчення. Єлисей
Плетенецький. Папір і папірні для друкарні. Перші друки. Поширення
лаврських видань. Руйнування справи печерських друкарів.
Чернігівсько-Сіверський друкарський осередок. Перша друкарня в
Чернігові. Друкарня Лазаря Барановича: новгород-сіверський період.
Чернігівський період. Українські друкарі та їхня роль у ствердженні
вітчизняної школи редагування і видавничої справи (ХV–ХVІІ ст.).
Походження й освітній рівень друкарів. Діячі освіти, учені, письменники.
Структурування ранніх книжкових видань як елемент упорядницької
праці видавців. Передмови. Післямови. Посвяти. Титульні сторінки.
Покажчики. Редакторські та видавничі нововведення, спонукані
друкарством. Прогресивні друкарські вдосконалення.
Книги Святого Письма в світі та Україні (ІІ тисячоліття до н.е. – ХХІ
століття н.е.): історико-видавничий аспект. Біблія як предмет книгознавчого
аналізу. Ранні спроби перекладів і видань Біблій на українських землях.
Організація видавничої справи
Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі. Українська
видавнича справа у порівнянні з європейськими країнами: ретроспектива.
Тенденції в організаційному, тематичному, мовному та географічному
аспектах. Законодавство України про видавничу справу.
Головні ознаки класифікацій сучасних видавництв. Типові структури
видавництв: український та зарубіжний досвід. Порядок створення та
реєстрації видавництва.
Поняття «видавнича програма» та чинники, які впливають на її зміст.
Безпрограшні видання. Кон’юнктурні видання. Ексклюзивні видання.

Видавнича продукція та критерії поділу її на види. Поняття «видавнича
продукція». Періодичність. Характер інформації. Знакова природа
інформації. Матеріальна конструкція. Мовна ознака. Формат. Повторність
випуску та інші критерії.
Основні розмірні та кількісні параметри видань. Формати та обсяги
видань. Об’єм редакторської роботи.
Книга як основний предмет видавничої діяльності. Подвійна природа та
змістова структура книги. Матеріальна структура книги.
Службова частина (апарат) видання. Апарат чи службова частина видання:
теоретичний і практичний аспекти. Елементи службової частини на
початкових сторінках. Елементи службової частини на прикінцевих
сторінках.
Національні й міжнародні видавничі стандарти та правила їх
застосування: з історії стандартів. Сучасний стан із застосуванням діючих та
розробкою нових видавничих стандартів в Україні. Міжнародна стандартна
нумерація книг (ISBN). Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань
(ISSN). Міжнародна система штрихового кодування видавничої продукції.
Міжнародний знак охорони авторського права (Copyright).
Завдання № 2.
Теоретичне питання за макротемами «Редакційний аналіз і правка»,
«Літературне редагування та коректура», що визначає рівень володіння
теоретичним матеріалом з редагування, уміння застосовувати його на
практиці та при обґрунтуванні редакторських правок під час роботи з
авторським оригіналом.
Редакційний аналіз і правка
Редакторський аналіз – професійний метод редактора. Найважливіші
аспекти роботи редактора над текстом. Мета й завдання редакторського
аналізу. Структура редакторського аналізу. Механізм редакторської оцінки.
Види редакторського читання тексту. Особливості читання рукопису під
час аналізу тексту. Сутнісні ознаки редакторського аналізу. Основні прийоми
редакторського аналізу (за А.Е. Мільчин). Уявне складання плану тексту.
Використання наочних уявлень, образів.
Робота редактора над сюжетом тексту (попередження питань, що
можуть виникнути у читача). Навички та цільові установки редакторського
аналізу. Редакторський висновок – завершальний етап реданалізу.
Редакторський аналіз як синтез спеціально-предметного, логічного та
мовностилістичного аналізу.

Етапи роботи над змістом літературного твору. Логічний аналіз при
роботі над змістом. Оцінка змісту літературного твору.
Способи перевірки фактичного матеріалу. Нормативна база
редагування.
Правка як складова редакторської праці. Основні завдання
редакторської правки (за В.С. Тереховою). Види правки. Різновиди
редакторської правки за К.І. Бєлінським). Умови правки за А. Мільчиним.
Види коректурної правки.
Логічні, соціальні та психолінгвістичні норми редагування.
Лінгвістичні норми редагування: фонографемний, морфемний і лексичний
рівні.
Літературне редагування та коректура
Історія розвитку і сутність редагування. Предмет редагування. Обʼєкт і
мета редагування. Становлення редагування в Україні. Основні напрямки
роботи редактора. Пошуки процесу редагування.
Визначення ролі літературного редактора у процесі підготовки
видання. Поняття про літературне редагування. Головні завдання
літературного редагування. Літературне редагування як наукова дисципліна.
Літературний редактор і його праця.
Норми редагування. Видавничі норми редагування.
Методи літературного редагування. Класифікація методів контролю і
виправлення.
Факт у структурі журналістського тексту. Робота редактора з
фактологічним матеріалом. Способи перевірки точності і достовірності
фактологічного матеріалу.
Текст як головний елемент праці редактора. Граматична форма при
редагуванні текстів.
Жанр журналістського твору. Помилки в повідомленнях засобів
масової інформації. Типологія журналістських помилок.
Коректура як процес приведення копії повідомлення до відповідності з
його оригіналом. Різновиди коректури. Загальні правила застосування
коректурних знаків. Компенсаційна коректурна правка.
Визначення та роль стилів мовлення. Особливості редагування текстів
різних видів і жанрів. Особливості роботи редактора з мовою і стилем твору.
Основні методичні вимоги до аналізу мови і стилю твору.
Факт у структурі журналістського тексту. Робота редактора з
фактологічним матеріалом. Способи перевірки точності й достовірності
фактологічного матеріалу.

Загальна класифікація тем для редагування. Тематична організація
творів. Сутність логічного аналізу тексту. Завдання редактора в оцінці твору
з логічного погляду.
Специфіка роботи редактора з композицією тексту. Особливості роботи
редактора з мовою й стилем твору. Основні методичні вимоги до аналізу
мови й стилю твору. Прийоми видалення типових нормативно-стилістичних
помилок.
Особливості редагування текстів різних видів і жанрів. Визначення та
роль стилів мовлення. Жанр журналістського твору. Помилки в
повідомленнях засобів масової інформації. Типологія журналістських
помилок.
Особливості роботи редактора із зверстаним текстом. Загальне
визначення поняття «Верстання».
Завдання № 3.
Практичне завдання за макротемами «Редакційний аналіз і правка»,
«Літературне редагування та коректура», що визначає рівень практичної
підготовки фахівця з видавничої справи та редагування до виконання своїх
професійних функцій.
Відредагуйте фрагмент тексту за допомогою коректурних знаків,
визначте стиль, тему (заголовок).
Зразок
Апостроф неставиться:
1) якщо перед б у к в а м и, що позначають гу бні
приголосні звуки, є приголосний
(крім Р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, морквяний, духмяний, альянс;
2) після р перед я, ю, є, які позначають його м’якість: зоря, Рєпін, рюмса, рясно;
3) після преефіксів із кінцевимприголоснимперед наступним і, а, у, е: зініціювати,
загітувати,
зекономити; 4) у словах пох одження іншмовного перед йо: курйозний, серйозний;
2) після р у кінці кінці складу чи слова: командир, мармелад, барбарис, Харків, вір,
вірте (виняток - Горький);
5) у словах походження іншмовного літер після б, п, в, м, – ф, р перед я, ю, що
позначають пом’якшення попереднього приголосного: бязь, бюджет, бюро, рюш, гравюра,
фюзеляж.
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

3.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Підсумкова оцінка визначається як середньоарифметичне усіх оцінок
(середньозважений бал) студента, які він отримав за кожне з завдань
екзаменаційного білета. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою.
Таблиця переведення середньозваженого балу у 100-бальну
100100100100100сер. бал
сер. бал
сер. бал баль сер. бал
бальна
бальна
бальна
бальна
на
4,97–5,00
4,10–4,14
3,10–3,14 40 2,25–2,29
100
80
60
20
4,94-4,96
4,05–4,09
3,05–3,09 39 2,20–2,24
99
79
59
19
4,91–4,93
4,00–4,04
3,00–3,04 38 2,15–2,19
98
78
58
18
4,87–4,90
3,95–3,99
2,96–2,99 37 2,10–2,14
97
77
57
17
4,84–4,86
3,90–3,94
2,93–2,95 36 2,05–2,09
96
76
56
16
4,80–4,83
3,85–3,89
2,90–2,92 35 2,00–2,04
95
75
55
15
4,76–4,79
3,80–3,84
2,87–2,89 34 1,95–1,99
94
74
54
14
4,72–4,75
3,75–3,79
2,84–2,86 33 1,90–1,94
93
73
53
13
4,68–4,71
3,70–3,74
2,81–2,83 32 1,85–1,89
92
72
52
12
4,64–4,67
3,65-3,70
2,78–2,80 31 1,80–1,84
91
71
51
11
4,60–4,63
3,60–3,64
2,75–2,77 30 1,75–1,79
90
70
50
10
4,55–4,59
3,55–3,59
2,70–2,74 29 1,69–1,74
89
69
49
9
4,50–4,54
3,50–3,54
2,65–2,69 28 1,63–1,68
88
68
48
8
4,45–4,49
3,45–3,49
2,60–2,64 27 1,57–1,62
87
67
47
7
4,40–4,44
3,40–3,44
2,55–2,59 26 1,51–1,56
86
66
46
6
4,35–4,39
3,35–3,39
2,50–2,54 25 1,45–1,50
85
65
45
5
4,30–4,34
3,30–3,34
2,45–2,49 24 1,39–1,44
84
64
44
4
4,25–4,29
3,25–3,29
2,40–2,44 23 1,33–1,38
83
63
43
3
4,20–4,24
3,20–3,24
2,35–2,39 22 1,27–1,32
82
62
42
2
4,15–4,19
3,15–3,19
2,30–2,34 21 1,21–1,26
81
61
41
1

сер. бал
1,15–1,20
1,09–1,14
1,03–1,08
0,97–1,02
0,91–0,96
0,85–0,90
0,79–0,84
0,73–0,78
0,67–0,72
0,61–0,66
0,55–0,60
0,49–0,54
0,43–0,48
0,37–0,42
0,31–0,36
0,25–0,30
0,19–0,24
0,13–0,18
0,07–0,12
0,01–0,06

Підсумкова оцінка виставляється за традиційною шкалою та 100бальною.
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в оцінки за
традиційною шкалою та шкалою ЄКТС
Підсумковий бал
90-100
70-89
51-69
1-50

Оцінка за традиційною шкалою
екзамен
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

3.2.Критерії оцінювання екзаменаційних завдань
Завдання з теоретичних
питань ( українська мова, українська
література, світова література ) оцінюються за наступними критеріями
Оцінка

Критерії оцінювання теоретичних завдань

5

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко
та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,

відмінно

4
добре

3
задовільно

2
незадовільно

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно
послуговується науковою термінологією, наводить аргументи на
підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову літературу, послуговується науковою термінологією. Але при
висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,
допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання
окремих положень. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою,
допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у
достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.

Практична частина
завдань
представляє собою демонстрацію
професійних вмінь та навичок студента при редагуванні текстів та визначенні
їх стилю та теми запропонованого фрагменту тексту.
Оцінка

Критерії оцінювання практичних завдань

5

Студент упевнено оперує набутими знаннями і навичками щодо
практичного оволодіння редакторським аналізом та правкою речення/
тексту, успішно застосовує їх для розв’язання практичного завдання.

відмінно
4
добре
3
задовільно
2
незадовільно

Студент володіє загальними знаннями програмового матеріалу, виявляє
розуміння їх сутності, проте припускається незначних фактичних
неточностей.
Студент частково володіє знаннями програмового матеріалу, але не
здатний до обґрунтування та аргументації, допускає істотні неточності та
помилки.
Студент не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, не
виявив загальних практичних навичок з курсу, не засвідчив уявлень про
професійні вміння й навички редактора.
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