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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відповідно до пріоритетних завдань 

держави щодо інформатизації суспільства та засобів масової інформації (Закон України 

«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на  

2007–2015 роки» (2007), Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018–2020 рр. (2018)), масмедійна та видавнича індустрії стрімко 

розвиваються, відбувається комп’ютеризація видавничо-поліграфічної галузі, 

оновлюється виробництво, збільшується кількість засобів масової комунікації. Це 

викликає розширення кола професійних обов’язків фахівця з видавничої справи та 

редагування, актуалізує роль випускника як монополіста інформації в глобалізованому 

суспільстві. Тому розвиток у майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування 

системи знань, умінь і навичок із формування інформаційно-медійного простору з 

використанням інфографіки як засобу візуальної комунікації є важливим завданням 

освіти. Актуальність його вирішення відображено в нормативних документах: Законах 

України: «Про видавничу справу» (2011), «Про державну підтримку книговидавничої 

справи в Україні» (2016); Конституції України (1996, ред. 2016); «Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» (2013). Зазначене потребує орієнтування 

освітнього процесу на створення оптимальних умов для становлення майбутнього 

фахівця, здатного до творчого вирішення професійних завдань.  

Актуальність дослідження зумовлена також суперечностями між: 

– об’єктивною потребою у фахівцях із видавничої справи та редагування, 

здатних ефективно працювати в сучасному інформаційно-медійному просторі та 

відсутністю умов, які б забезпечували якість їх професійної підготовки;  

– необхідністю підготовки майбутнього фахівця з видавничої справи та 

редагування, спроможного використовувати інфографіку в реальних професійних 

умовах, та переважанням традиційних форм і методів навчання у вітчизняній вищій 

школі; 

– складністю формування в майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування готовності до побудови інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки й відсутністю відповідного навчально-методичного забезпечення цього 

процесу. 

Питання підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки висвітлено в 

наукових працях у різних аспектах, а саме: концептуальні основи професійної освіти 

фахівців (Л. Безкоровайна, І. Бех, Н. Бібік, С. Бондар, О. Гура, І. Зязюн, О. Овчарук, 

А. Сватьєв, С. Сисоєва та ін.), зокрема, в умовах коледжу (М. Братко, Н. Мачинська та 

ін.); підготовка майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування (Р. Бобренко, 

Д. Відоменко, О. Жирун, І. Матросова, Н. Миколаєнко, В. Хоню, Т. Ус та ін.); 

підготовка фахівців із журналістики та інформації (М. Дяченко, А. Козлова, 

Я. Фруктова, І. Чемерис та ін.); теорія та практика редагування (І. Жарков, 

Н. Зелінська, Н. Мантуло, З. Партико, К. Пріб, Н. Рябініна, М. Сикорський та ін.); 

створення медіапростору (І. Малик, О. Порпуліт, О. Терханова та ін.); впровадження 

інформаційних технологій в освітній процес (А. Андрєєв, Т. Поясок, О. Пшенична  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C$
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та ін.); використання інфографіки в освіті та професії фахівця з видавничої справи та 

редагування (Г. Волинець, К. Золотова, Я. Лайкова, М. Лін, С. Носков, С. Сакун, 

Є. Смирнова, М. Сміціклас, К. Тихонова, О. Швед, В. Шевченко та ін.). 

Водночас теоретичний аналіз засвідчив, що проблема підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки є ще не вирішеною, що й зумовило вибір 

теми дисертації «Підготовка майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до плану наукових досліджень Запорізького національного 

університету в межах тем: кафедри журналістики: «Масова інформаційна діяльність як 

творчість» (ДР № 0116U004851); кафедри соціальних комунікацій, реклами та зв’язків 

із громадськістю: «Дискурс-аналіз сучасних соціальних комунікацій: парадигмальні, 

медіакритичні та медіаосвітні аспекти» (ДР № 0116U004857). Тему дисертації 

затверджено Науково-технічною радою ЗНУ (протокол № 4 від 19.11.2015). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування та 

експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

ефективність підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– розкрити особливості професійної діяльності фахівця сфери видавничої 

справи та редагування, схарактеризувати основні вимоги до його професійної 

підготовки; 

– визначити зміст і структуру готовності майбутнього фахівця з видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки, проаналізувати досвід зарубіжних та вітчизняних закладів освіти щодо 

її формування;  

– розробити та обґрунтувати організаційно-педагогічні умови та модель 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки; 

– експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних умов 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування в закладах фахової передвищої освіти. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що професійна підготовка майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки набуває ефективності завдяки таким 

організаційно-педагогічним умовам, як: оновлення навчально-методичного 

забезпечення навчання засобами інфографіки; формування квазіпрофесійного 

контенту підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування; 
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створення інформаційно-медійного середовища в закладі фахової передвищої 

освіти. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових методів: 

– теоретичних: аналіз, контент-аналіз, узагальнення, синтез, моделювання, 

проєктування – для з’ясування стану вивчення проблеми в науковій теорії та 

практиці; обґрунтування структури готовності, визначення критеріїв, показників, 

рівнів її сформованості; побудови моделі професійної підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки; 

– емпіричних: анкетування, тестування, експертна оцінка, рейтинг, 

індексування, педагогічний експеримент, реєстрації, SWOT-аналіз – для 

експериментальної перевірки ефективності умов; 

– математичної статистики: методи первинної обробки даних (розрахунок 

показників центральної тенденції, показників мінливості, графічне представлення 

результатів); параметричні методи перевірки гіпотез (t-критерій Стьюдента, 

однофакторний дисперсійний аналіз) – для оцінювання значущості результатів 

дослідження; кореляційного аналізу (розрахунок коефіцієнта конкордації Кендалла) – 

для перевірки узгодженості оцінок експертів, непараметричні методи перевірки 

гіпотез – критерій Фішера (кутове перетворення Фішера) для визначення 

достовірності відмінностей між процентними частками в зіставленні двох вибірок за 

частотою обраної ознаки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше: досліджено підготовку майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки як специфічну педагогічну проблему; визначено, науково обґрунтовано, 

експериментально перевірено комплекс організаційно-педагогічних умов: 

1) оновлення навчально-методичного забезпечення навчання засобами інфографіки; 

2) формування квазіпрофесійного контенту підготовки майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування; 3) створення інформаційно-медійного 

середовища в закладі фахової передвищої освіти; розроблено модель підготовки; 

визначено й науково обґрунтовано структуру, показники, рівні готовності 

майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки як результат його 

професійної підготовки (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний 

компоненти);  

– удосконалено зміст освітнього процесу майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування (навчальні програми дисциплін, практик), комплекс сучасних 

форм: лекції (-конференції, бесіди за участю фахівців масмедійної та видавничо-

поліграфічної галузей); практичні (семінари-бесіди, -презентації, -доповіді,  

-повідомлення, -співдоповіді, -дослідження; захисти творчих робіт, видавничих 

проєктів із використанням засобів інфографіки); індивідуальна, самостійна робота 

(наукова, освітня, дослідна, проєктна, рекламна, інноваційна, презентаційна); 

позааудиторна робота (практика; науково-дослідна та інноваційно-проєктна 
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діяльність; освітні, наукові, журналістські семінари, презентації, виставки, декади, 

екскурсії, конференції, наукові читання) та методів (інтерактивні, професійно 

спрямовані тренінги; майстер-класи, воркшопи, круглі столи, відеотренінги, ділові 

ігри, квести, кейси, зустрічі з фахівцями) навчання завдяки оновленому професійно 

спрямованому освітньому простору, максимально наближеному до майбутньої 

роботи за фахом;  

– уточнено: сутність і місце в понятійно-термінологічному апараті сучасної 

науки таких понять, як: «фахівець із видавничої справи та редагування»; 

«медіапростір»; «інфографіка»; «готовність фахівця з видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки»; 

– подальшого розвитку набули: науково-теоретичні положення щодо 

складників і змісту готовності фахівця з видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки, умов її 

розвитку в закладах фахової передвищої освіти.  

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

розроблено, апробовано, впроваджено в освітній процес здобувачів (освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування»: спецкурс 

«Візуалізація масмедіа», спрямований на отримання знань із інфографіки як засобу 

візуальної комунікації, навичок її створення; комплект матеріалів до навчальних 

дисциплін: «Історія видавничої справи», «Теорія масової комунікації. Комунікаційні 

технології»; «Редагування. Загальний курс»; «Комп’ютерно-видавничі технології»; 

навчально-методичний комплекс: навчальні посібники «Історія української 

видавничої справи та редагування» (у співавторстві) та «Комп’ютерно-видавничі 

технології», методичні вказівки до практичних занять: «Основи редакторської 

майстерності» (у співавторстві), методичні рекомендації до лабораторних робіт 

«Макетування та верстка»; додаткові завдання до програм практик, спрямовані на 

оволодіння навичками створення видавничої продукції з використанням 

інфографіки; навчальні, презентаційні матеріали: відеотренінг «Як візуалізувати 

текст і розширити читацьку аудиторію?», майстер-клас «Як створити інфографіку, 

використовуючи онлайн-ресурси: Canva, Venngage, Easel.ly», подані на хмарній 

платформі Google Cloud (YouTube, Drive); діагностичний інструментарій 

(апробовані та авторські методики; експертна оцінка) для визначення готовності 

фахівця з видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки. Електронна версія матеріалів представлена на 

платформі системи електронного забезпечення навчання Moodle ЗНУ. 

Результати впроваджені й використовуються в освітньому процесі: 

Фахового коледжу Класичного приватного університету (дов. № 13 від 03.09.2020); 

Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з 

поліграфії та інформаційних технологій» (дов. № 254 від 04.09.2020); Вищого 

професійного училища м. Миколаєва №21 (дов. № 752 від 07.09.2020); Державного 

навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва» (дов. № 367 від 25.09.2020); Відокремленого 
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структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького 

національного університету» (дов. № 31-28/85-1 від 07.10.2020); Відокремленого 

структурного підрозділу «Львівський поліграфічний фаховий коледж Української 

академії друкарства (дов. № 37 від 05.11.2020); Відокремленого структурного 

підрозділу «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького 

національного університету» (дов. № 29 від 22.01.2021); Запорізького національного 

університету (дов. № 206/01.01.13 від 10.03.2021); рекомендації з удосконалення 

видавничо-поліграфічної діяльності прийнято до використання в системі роботи 

ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» (дов. № 09-11/190/1 від 09.11.2020). 

Особистий внесок. В опублікованих зі співавторами працях автору належать: 

ідея загальної концепції, структура й зміст [3]; основний зміст [9]; загальна ідея та 

зміст розділів [5; 6; 7], зміст індивідуальних завдань [11]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та практичні 

результати дисертації обговорювалися на науково-практичних конференціях, 

форумах, семінарах різного рівня: 

– міжнародних: «Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 2019 р.); «Динаміка 

розвитку сучасної науки» (м. Чернігів, 2019 р.); «Світовий розвиток науки та 

техніки» (м. Вінниця, 2019 р.); «Інноваційні досягнення науки та освіти» 

(м. Херсон, 2020 р.); «Scientific Collection “InterConf”» (м. Кишинів, 2020 р.); 

– всеукраїнських: «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2018 р.); «Теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогічної 

освіти в Україні» (м. Київ, 2019 р.); «Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та 

взаємовплив» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції 

розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

– університетських: звітні наукові конференції викладачів, аспірантів 

(м. Запоріжжя, 2015–2020 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 26 публікаціях, 

зокрема: 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1 – стаття в зарубіжному 

виданні; 1 – у виданні, що реферується міжнародними наукометричними базами; 

2 навчальних посібники, 1 методичні рекомендації, 1 методичні вказівки; 14 тез 

доповідей у збірниках наукових конференцій, 1 стаття у збірнику, що додатково 

відображає наукові результати. Із них 23 праці написані автором одноосібно. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 

319 сторінок (авт. арк.), із них основний текст – 175 сторінок (авт. арк.). Список 

використаних джерел включає 261 найменування, зокрема, 15 – іноземними мовами. 

Робота містить 32 рисунки і 45 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів; показано особистий внесок здобувача; наведено відомості 

про апробацію та впровадження результатів, структуру дисертації. 



6 

У першому розділі – «Підготовка майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки як педагогічна проблема» – проаналізовано наукові підходи щодо 

сутності діяльності фахівця з видавничої справи та редагування в педагогічній 

теорії; подано структуру його готовності до формування інформаційно-медійного 

простору; схарактеризовано український та зарубіжний досвід її формування. 

На основі теоретичного аналізу підтверджено, що сучасні тенденції 

української держави щодо інформатизації (Стратегія розвитку інформаційного 

суспільства в Україні), подолання кризи у книговиданні, створення сприятливих 

умов для його розвитку (Закон України «Про державну підтримку книговидавничої 

справи в Україні»), вимагають від систем вищої та передвищої освіти якісної 

підготовки конкурентоспроможного фахівця з видавничої справи та редагування, з 

творчим, креативним мисленням, котрий володіє системою фахових знань, умінь і 

навичок використання комп’ютерно-видавничих технологій і новітніх 

інформаційних засобів, зокрема інфографіки, у професійній діяльності, готового до 

формування інформаційно-медійного простору в умовах інформаційного ринку. Це 

актуалізує обрану тему дослідження та необхідність її поглибленого вивчення. 

З’ясовано, що видавнича справа є поєднанням таких видів діяльності, як: 

видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції та її розповсюдження 

(Закон України «Про видавничу справу»). Визначено особливості професійної 

діяльності фахівця з видавничої справи та редагування (М. Бережко-Камінська, 

О. Терханова, Я. Фруктова та ін.), що полягають у відтворенні фактів, подій та явищ 

суспільного життя засобами вербальної та невербальної комунікації (тексту, аудіо, 

відео, фото, інфографіки), формуванні суспільної свідомості семантикою 

масмедійного контенту. Ефективність здійснення професійних завдань забезпечує 

якість текстового, мультимедійного контенту інтернет-ресурсу (змістовного, 

технологічного). Це підвищує важливість оволодіння майбутніми фахівцями 

видавничої справи та редагування системою знань сучасних цифрових технологій, 

умінь і навичок їх якісного використання.  

Встановлено, що медіапростір формують фахівці з видавничої справи та 

редагування, створюючи текстове, візуальне й акустичне середовище, керуючи 

записом, доступом, відтворенням зображень та звуків (В. Маккей), із використанням 

комп’ютерних мережевих технологій для забезпечення динамічного взаємозв’язку 

(П. Дуріш). Невід’ємним засобом медіапростору є інфографіка як елемент будь-якого 

контенту – презентації, публікації, реклами (Ю. Бідзіля, Е. Тафті, В. Шевченко та ін.). 

Визначено такі функції інфографіки, як: раціональна організація освітньої діяльності; 

розвиток креативності, критичного мислення; уміння систематизувати, аналізувати 

інформацію; підвищення мотивації до навчання (під час професійної підготовки 

фахівців із видавничої справи та редагування); обробка, інтеграція, генерація 

інформації; показ зв’язків між об’єктами; компактність подання матеріалу зі 

збереженням змісту, акцентуванням на ключовій інформації (під час роботи за фахом) 

(К. Голубчак, У. Костюк, В. Логвіненко та ін.). Використовуючи ці функції у 

професійній діяльності, фахівець із видавничої справи та редагування придатний до 

керівництва, організації, виконання процесу створення та розповсюдження публікації 
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чи видання, компетентно володіє новітніми комп’ютерно-видавничими технологіями, 

вміннями проєктувати, конструювати, редагувати, формувати інформаційно-медійний 

простір відповідно до тенденцій сучасних соціальних комунікацій. 

Ґрунтуючись на концепціях готовності фахівця до професійної діяльності: у 

вищій освіті (Л. Безкоровайна, І. Бех, О. Гура, І. Зязюн та ін.), в умовах коледжу 

(М. Братко, Н. Мачинська та ін.); враховуючи специфіку підготовки фахівця з 

видавничої справи та редагування (О. Жирун, І. Матросова та ін.), поняття готовність 

фахівця з видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки розглядається як складна інтегративна якість, що є 

показником здатності до професійної діяльності в масмедійній та видавничій індустрії, 

поєднує в собі мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний компоненти. 

Структуру готовності складають взаємопов’язані компоненти, що визначають: 

мотиваційний – стійке прагнення до оволодіння системою знань та умінь із видавничої 

справи та редагування, навичок застосування засобів інфографіки для формування 

інформаційно-медійного простору; когнітивний – наявність системи теоретичних і 

практичних знань щодо: основ видавничої справи; специфіки друку різноманітної 

видавничої продукції; особливостей інформаційно-медійного простору та 

комп’ютерних засобів його формування; діяльнісний – володіння комплексом умінь і 

навичок використання: комп’ютерних технологій, комп’ютерного дизайну для 

створення електронного та друкованого продукту, засобів інфографіки для формування 

інформаційно-медійного простору; особистісний – наявність інтегративних 

властивостей професійного, рефлексивного, креативного, критичного мислення; 

усвідомлення значущості своєї професії; прагнення до самовдосконалення, 

редакторської майстерності, сприяння розповсюдженню видавничої продукції, 

розвитку та інтеграції українського інформаційного суспільства. 

На основі зарубіжного досвіду фахової підготовки з видавничої справи та 

редагування (США, Велика Британія, Німеччина) з’ясовано її основні риси: 

практична орієнтованість змісту з використанням найсучасніших цифрових, 

мультимедійних інновацій; постійний зв’язок із професійною сферою; участь 

здобувачів освіти у видавничих проєктах, галузевих подіях. Водночас, аналіз 

української освіти засвідчив відсутність системного підходу до цієї підготовки, 

недостатній рівень використання найсучасніших цифрових, мультимедійних 

інновацій, які забезпечують якість набуття знань, умінь і навичок формування 

інформаційно-медійного простору, зокрема, засобами інфографіки. У результаті 

пілотного дослідження встановлено низький рівень готовності фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки (67,2%  не готові, 23,3%  готові, 9,5%  вагалися з 

відповіддю), що підтверджує необхідність вдосконалення цієї підготовки. 

У другому розділі – «Педагогічне моделювання підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки»  подано модель (рис. 1), комплекс 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 
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Рис. 1. Модель підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування  

до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

8
 



9 

Розроблена модель враховує вимоги щодо: вибудовування змісту та 

організації освітнього процесу за компетентнісним підходом (Закон України «Про 

освіту»), забезпечення якості фахової передвищої освіти (Закон України «Про 

фахову передвищу освіту»); особливостей майбутньої професійної діяльності 

фахівців із видавничої справи та редагування в умовах інформатизації та 

цифровізації; специфіки створення інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки; та містить три взаємопов’язані блоки: теоретико-методологічний, 

організаційно-змістовий, критеріально-результативний. Зокрема, теоретико-

методологічний систематизує, структурує, інтегрує складники моделі, включає мету 

і завдання, зумовлені соціальними вимогами (оновлення освітнього процесу та його 

інтеграція у формування інформаційно-медійного простору), методологію, 

принципи: загальні (науковості; системності й послідовності, доступності; зв’язку 

навчання з життям; свідомості й активності; наочності як «золотого правила 

дидактики»; міцності засвоєння знань, умінь і навичок; індивідуального підходу; 

емоційності) та специфічні (єдності наукової, навчальної діяльності; поєднання 

теорії та практики; участі в науково-дослідній роботі; врахування особистих 

можливостей; взаємодії викладача й студента; професійної спрямованості 

навчально-пізнавальної діяльності). Організаційно-змістовий включає зміст, форми, 

методи, засоби навчання, організаційно-педагогічні умови. Критеріально-

результативний  критеріальну систему, методики для оцінки рівня готовності. 

Якість функціонування моделі та досягнення її результату  сформованість 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки забезпечується 

комплексом організаційно-педагогічних умов.  

Зокрема, відповідно до першої умови процес підготовки здобувачів (освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування» вдосконалено 

шляхом оновлення й розроблення із упровадженням в освітній процес навчально-

методичного забезпечення з використанням інфографіки як засобу, зорієнтованого 

на формування когнітивного та діяльнісного компонентів готовності, і передбачає 

найповніше оволодіння студентами системою знань із: організації сучасного 

редакційно-видавничого процесу; специфіки друку різних типів видань; 

особливостей інформаційно-медійного простору та комп’ютерних засобів його 

формування; історії інфографіки, її класифікації, правил створення й використання. 

Він включає: розроблений спецкурс: «Візуалізація масмедіа», що уможливлює 

набуття знань із основ традиційної та кросмедійної техніки, умінь розробки 

друкованих засобів інформації, навичок створення інтерактивних таймлайнів 

засобами інфографіки; оновлений зміст навчальних дисциплін: «Теорія масової 

комунікації. Комунікаційні технології»: «Мас-медіа: теоретичні, історичні й 

практичні аспекти», що містить завдання, спрямовані на набуття знань із тенденцій 

масмедійного простору; «Історія видавничої справи»: «Раннє українське друкарство 

(ХV–ХVІІ ст.)», що містить завдання, спрямовані на оволодіння знань із історії 

видавничої справи середньовіччя України; «Редагування. Загальний курс»: 

«Комп’ютеризація редагування й видавництва», що вміщує завдання для набуття 
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вмінь створювати видавничу програму; навчальні посібники: «Історія української 

видавничої справи та редагування» (зміст якого скерований на набуття знань із 

історії рукописної та друкованої книги України); «Комп’ютерно-видавничі 

технології» (набуття умінь створювати друковані видання за допомогою настільних 

видавничих програмних пакетів); методичні вказівки до практичних занять: 

«Основи редакторської майстерності» (набуття вмінь: працювати з композиційною, 

логічною організацією тексту; вирізняти види видавничої продукції, готувати їх до 

друку); методичні рекомендації до лабораторних робіт «Макетування та верстка» 

(набуття вмінь оформлювати видання згідно з поліграфічними вимогами).  

Друга організаційно-педагогічна умова передбачає створення 

квазіпрофесійного контенту навчання здобувачів освіти через їх занурення у 

професійну атмосферу, моделювання елементів медійного простору, що гарантує 

усвідомлення значущості професії; сформованість прагнення до набуття фахових 

знань та умінь створювати електронний і друкований продукт, забезпечує 

формування когнітивного, діяльнісного, особистісного компонентів. Він включає 

різні форми навчання за участю фахівців-практиків із видавничо-поліграфічної та 

масмедійної галузей: у межах аудиторної роботи: майстер-клас із елементами 

гейміфікації «Основи фотожурналістики», спрямований на ознайомлення з 

професією, отримання знань щодо якісної підготовки фотоілюстрацій; семінар-

зустріч, спрямований на набуття знань із особливостей роботи в медіапросторі; 

тренінг «Шлях становлення журналіста-професіонала», скерований на набуття 

знань із вибудовування кар’єри журналіста; в позааудиторній роботі: майстер-клас 

«Створення рекламної афіші», спрямований на набуття знань з особливостей 

рекламної продукції, умінь її створювати; додаткові завдання до програм практик: 

«Аналіз тематики випущених видань»; «Участь у засіданні редакційної колегії»; 

«Знайомство з технологічними процесами масмедійного підприємства та 

видавництва», спрямовані на здобуття вмінь створювати продукт (газету, книгу, 

буклет); тематичні засідання декади популяризації спеціальності «Видавнича 

справа та редагування», спрямовані на здобуття вмінь розроблювати, презентувати 

власні видання та рекламну продукцію.  

Третя умова передбачає створення інформаційно-медійного середовища в 

закладі фахової передвищої освіти, що забезпечує міцні взаємозв’язки «професійне 

інформаційно-медійне середовищеосвітнє середовище», «фахівець-

практикздобувачвикладач» на основі інформаційно-комунікаційної системи, 

завдяки постійному оновленню та використанню учасниками освітнього процесу: 

відео, аудіо, графічних матеріалів і завдань; майстер-класів і тренінгів; портфоліо 

результатів творчих, наукових робіт та проєктів студентів. Контент середовища 

містить навчальні та презентаційні матеріали, розміщені на різних інформаційних 

платформах: навчальні та навчально-методичні матеріали дисциплін (система 

електронного забезпечення навчання Moodle ЗНУ); відеотренінг «Як візуалізувати 

текст і розширити читацьку аудиторію?», спрямований на набуття вмінь визначати 

найпопулярніші види ілюстрацій, поширювати видання (інтернет-сервіс для 

кросмедійного виробництва Tiki-Toki); майстер-класи: «Як створити інфографіку, 

використовуючи онлайн-ресурси: Canva, Venngage, Easel.ly», спрямований на 
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набуття навичок створювати інфографіку із використанням сучасних мережевих 

платформ; «Розробка графічних матеріалів у растровому редакторі «Gimp», 

скерований на набуття вмінь створювати графічний матеріал у редакторі «Gimp», 

(Google Cloud (Drive, YouTube)); онлайн-конференція «Молода наука-2020» із 

обговоренням теми: «Використання інфографіки як інструмента візуалізації даних», 

спрямована на набуття рефлексивного, креативного мислення шляхом підготовки, 

висвітлення, презентацію результатів наукової роботи (Zoom). Зазначене активізує 

освітній процес, стимулює усвідомлення значущості професії, бажання створювати 

видання засобами інфографіки та поширювати їх; слугує базисом для 

працевлаштування випускників; уможливлює сформованість мотиваційного, 

діяльнісного, особистісного компонентів. 

Розроблена модель та організаційно-педагогічні умови забезпечують 

ефективність підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки, що потребує 

експериментального підтвердження. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності організаційно-

педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування 

до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки»  розкрито 

специфіку організації педагогічного експерименту, подано його хід і результати. 

Перед експериментальними заходами проведено пілотне дослідження, у якому 

взяли участь 516 студентів, 45 викладачів коледжів України; 44 фахівці підприємств 

видавничої та масмедійної індустрії. Аналіз його результатів підтвердив 

актуальність теми, уможливив оцінити наявний стан готовності майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки. Згідно з вимогами сучасної педагогічної науки 

щодо здійснення педагогічного експерименту (Т. Кристопчук, О. Пшенична, 

С. Сисоєва та ін.), дослідження проведено послідовно в три етапи (констатувальний, 

формувальний, контрольний). Експериментальні заходи реалізовано упродовж 2016-

2020 рр. на базі Відокремленого структурного підрозділу «Економіко-правничий 

фаховий коледж Запорізького національного університету» із залученням 

63 студентів 1–4 курсів спеціальності 061 «Журналістика» освітньо-професійної 

програми «Видавнича справа та редагування», які поділено на експериментальну 

(ЕГ, 31 особа) і контрольну (КГ, 32 особи) групи. 

Для емпіричного оцінювання рівня сформованості готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки здійснено добір та розробку 

діагностичних методик відповідно до визначених компонентів: мотиваційного  

адаптовані методики діагностики: навчальної мотивації студентів (Т. Ільїна); 

ціннісних орієнтацій у кар’єрі (Е. Шейн (переклад та адаптація В. Чікер, 

В. Винокурова)); когнітивного  авторський діагностичний комплекс тестів (оцінка 

фахових знань із видавничої справи та редагування, комп’ютерних засобів); 

діяльнісного  авторський комплекс тестів і завдань (оцінка фахових умінь із 

видавничої справи та редагування, навичок створення інфографіки); особистісного 

 адаптована методика визначення самооцінки (Л. Столяренко). 
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Результати первинної діагностики на констатувальному етапі експерименту 

засвідчили, що сформованість готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки взагалі й окремо за кожним критерієм у студентів ЕГ та КГ, є майже 

однаковою і перебуває на конструктивному та репродуктивному рівнях. 

На формувальному етапі перевірено ефективність організаційно-педагогічних 

умов через упровадження в процес навчання ЕГ таких заходів, як: 

– спецкурс «Візуалізація масмедіа» (5 сем.); додаткові теми до змісту 

обов’язкових компонентів освітньої програми циклу професійної підготовки: 

«Історія видавничої справи» («Раннє українське друкарство (ХV-ХVІІ ст. (3 сем.)); 

«Редагування. Загальний курс» («Розробка графічних матеріалів у растровому 

редакторі «Gimp» (4 сем.), «Комп’ютеризація редагування й видавництва» (6 сем.)); 

до змісту вибіркових компонентів освітньої програми циклу професійної підготовки 

«Теорія масової комунікації. Комунікаційні технології» (тема «Мас-медіа: 

теоретичні, історичні й практичні аспекти» (6 сем.); 

– навчально-методичне забезпечення з використанням засобів інфографіки: 

навчальні посібники: «Історія української видавничої справи та редагування», 

«Комп’ютерно-видавничі технології»; методичні вказівки до практичних занять 

«Основи редакторської майстерності»; методичні рекомендації до лабораторних 

робіт «Макетування та верстка»; 

– квазіпрофесійний контент навчання: за участю фахівців-практиків: майстер-

клас із елементами гейміфікації «Основи фотожурналістики»; семінар-зустріч; 

тренінг «Шлях становлення журналіста-професіонала»; майстер-клас «Створення 

рекламної афіші»; тематичні засідання декади популяризації спеціальності/освітньо-

професійної програми «Видавнича справа та редагування»; додаткові завдання: 

«Участь у засіданні редакційної колегії»; «Знайомство з технологічними процесами 

масмедійного підприємства, видавництва»; «Аналіз тематики випущених видань» до 

програм практик (навчальна (2, 4 сем.); технологічна (6 сем.); переддипломна 

(8 сем.)), що здійснювалися в умовах: видавництва «ЛІПС»; муніципального 

телеканалу «Z»; телеканалу ТРК «Алекс»; Обласної академічної газети «Запорізький 

університет»; газети «Запорозька Січ»; ЗНТРК «ТВ-5»; інтернет-радіо «Universе»; 

– інформаційно-медійне середовище: навчальні, презентаційні матеріали: 

відеотренінг «Як візуалізувати текст і розширити читацьку аудиторію?», 

відеомайстер-класи: «Як створити інфографіку, використовуючи онлайн-ресурси: 

Canva, Venngage, Easel.ly», «Розробка графічних матеріалів у растровому редакторі 

«Gimp» (Moodle ЗНУ, Google Cloud (Drive, YouTube); наукова тема «Використання 

інфографіки як інструмента візуалізації даних» (онлайн-конференція «Молода 

наука-2020» (Zoom)).  

Навчання студентів КГ залишалося традиційним. 

На контрольному етапі проведено вторинну перевірку рівня готовності з 

метою оцінки динаміки, з’ясування ефективності впроваджувальних заходів, за 

результатами якого встановлено, що середні показники сформованості компонентів 

та комплексного показника готовності, є значно вищими у здобувачів освіти ЕГ. 

Результати аналізу розподілу студентів за рівнями готовності до формування 
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інформаційно-медійного простору засобами інфографіки засвідчили: зростання 

кількості з творчим рівнем (ЕГ – з 3,23% до 80,65%, порівняно із КГ – з 3,13% до 

6,25%), зменшення кількості з конструктивним рівнем в ЕГ (з 25,81% до 16,13%), 

порівняно із збільшенням його в КГ (з 31,25% до 68,75%), зменшення кількості з 

репродуктивним рівнем (ЕГ – з 70,97% до 3,23%, порівняно із КГ – з 65,63% до 

25,00%) (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка розподілу здобувачів освіти за рівнями сформованості  

комплексного показника готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору  

засобами інфографіки 

Рівень  

КГФІП  

ЕГ КГ 

Контрольний  Констатувальний 

Д
и

н
ам

ік
а,

%
 

Контрольний Констатувальний 

Д
и

н
ам

ік
а,

%
 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Репродуктивний 22 70,97% 1 3,23% -67,74% 21 65,63% 8 25,00% -40,63% 

Конструктивний 8 25,81% 5 16,13% -9,68% 10 31,25% 22 68,75% 37,50% 

Творчий 1 3,23% 25 80,65% 77,42% 1 3,13% 2 6,25% 3,13% 

Разом 31 100% 31 100%  32 100% 32 100%  

 

Достовірність отриманих результатів перевірено за допомогою методів 

математичної статистики, зокрема критерію Фішера (кутового перетворення 

Фішера), згідно з яким визначено значущість відмінностей результатів в ЕГ та КГ. 

Перевірка істотності відмінностей розподілу в ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

комплексного показника готовності на контрольному етапі дослідження дозволила 

дійти таких висновків: підтверджено гіпотезу Н1 (емпіричне значення показника 

кутового перетворення Фішера (φ*=6,846) належить до зони значущості), 

відмінності між групами є істотними (P<0,001). 

Отже, на основі результатів педагогічного експерименту підтверджено 

ефективність розробленої моделі та організаційно-педагогічних умов підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки. Одержані результати підтвердили правомірність покладеної в 

його основу гіпотези, що уможливлює узагальнення висновків.  

1.  На основі аналізу наукових праць щодо з’ясування особливостей 

професійної діяльності фахівця з видавничої справи та редагування встановлено, що 

ця професія спрямована на відтворення фактів, подій та явищ суспільного життя 
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засобами вербальної та невербальної комунікації (тексту, аудіо, відео, фото, 

інфографіки), формування суспільної свідомості семантикою масмедійного 

контенту, що актуалізує вимоги до якості їх професійної підготовки в системі 

фахової передвищої освіти. Вивчення проблеми готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки в діяльності коледжів України й зарубіжжя, підтвердили її 

актуальність, надали можливість розробити оптимальні організаційно-педагогічні 

умови, що забезпечують її ефективність. 

2. Базуючись на концепціях наукового розуміння сутності готовності фахівця 

до професійної діяльності, зокрема, видавничої справи та редагування, враховуючи 

специфіку застосування інфографіки у формуванні інформаційно-медійного 

простору, запропоновано розуміння готовності фахівця видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки як складної інтегративної якості, що є показником здатності до 

професійної діяльності у масмедійній та видавничій індустрії, поєднує в собі 

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний компоненти. Розкрито 

структуру готовності, яка об’єднує компоненти, що визначають: мотиваційний – 

стійке прагнення до оволодіння системою знань та умінь із видавничої справи та 

редагування, навичок застосування засобів інфографіки для формування 

інформаційно-медійного простору; когнітивний – наявність системи теоретичних і 

практичних знань щодо: основ видавничої справи; специфіки друку різних типів 

видань; особливостей інформаційно-медійного простору та комп’ютерних засобів 

його формування; діяльнісний – володіння комплексом умінь і навичок 

використання: комп’ютерних технологій та комп’ютерного дизайну для створення 

електронного та друкованого продукту, засобів інфографіки для формування 

інформаційно-медійного простору; особистісний – наявність інтегративних 

властивостей професійного, рефлексивного, креативного та критичного мислення; 

усвідомлення значущості своєї професії; прагнення до самовдосконалення та 

редакторської майстерності, сприяння розповсюдженню видавничої продукції, 

розвитку та інтеграції українського інформаційного суспільства. 

Подано модель підготовки, обґрунтовано та експериментально перевірено 

комплекс організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність її 

реалізації: 1) оновлення навчально-методичного забезпечення навчання засобами 

інфографіки; 2) формування квазіпрофесійного контенту підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування; 3) створення інформаційно-медійного 

середовища в закладі фахової передвищої освіти. 

3. У ході експериментальної перевірки ефективності комплексу організаційно-

педагогічних умов встановлено статистично вірогідні зміни в ЕГ за всіма 

компонентами готовності. Достовірність отриманих результатів перевірено за 

допомогою методів математичної статистики, зокрема, критерію Фішера. Отримані 

дані підтвердили ефективність впровадження в освітній процес ЕГ формувальних 

заходів. 

4. Розроблені навчальні, навчально-методичні, презентаційні матеріали 

(навчально-методичний комплекс: навчальні посібники; методичні рекомендації; 
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методичні вказівки; відеотренінг; майстер-клас) впроваджені й використовуються в 

освітньому процесі закладів фахової передвищої освіти України; рекомендації з 

удосконалення масмедійної та видавничо-поліграфічної діяльності прийнято для 

використання в практичній діяльності підприємства з видавництва. 

Отже, виконання завдань дослідження зумовило досягнення його мети, яка 

полягала в обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

ефективність підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

Дисертація не вичерпує сукупності проблем, пов’язаних із підготовкою 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. Подальшого вивчення 

потребують інші напрями побудови інформаційно-медійного простору відповідно 

до світових тенденцій, національних рис масмедійної та поліграфічної індустрії. 
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м. Запоріжжя). Запоріжжя : ЗНУ, 2020. С. 81–82. 

25. Микитів О. М. Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців видавничо-поліграфічної галузі у процесі проходження технологічної 

практики. Experimental and Theoretical Research in Modern Science : Scientific 

Collection «InterConf»: with the Proceedings of the 1st International Scientific and 

Practical Conference (Nov. 16–18, 2020). Kishinev, Moldova : Giperion Editura, 2020. 

№ 35. P. 204–207.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Микитів О. М. Підготовка майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної 

галузі до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

 Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04  теорія та методика професійної освіти.  Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2021. 

На основі теоретичного аналізу наукових праць досліджено підготовку 

майбутніх фахівців видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки як специфічну педагогічну проблему; 

розроблено модель підготовки; визначено, науково обґрунтовано, експериментально 

перевірено комплекс організаційно-педагогічних умов: 1) оновлення навчально-

методичного забезпечення навчання засобами інфографіки; 2) формування 

квазіпрофесійного контенту підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування; 3) створення інформаційно-медійного середовища в закладі фахової 

передвищої освіти. 

Визначено й науково обґрунтовано структуру, показники й рівні готовності 

майбутнього фахівця видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний, особистісний компоненти). Розроблені навчальні, 

навчально-методичні, презентаційні матеріали (навчально-методичний комплекс: 

навчальні посібники, методичні вказівки до практичних занять, методичні 

рекомендації до лабораторних робіт; відеотренінг, майстер-клас впроваджені й 

використовуються в освітньому процесі закладів фахової освіти, коледжів України; 

рекомендації з удосконалення інформаційно-медійної діяльності прийнято 

підприємством із видавництва та поліграфії. 

Ключові слова: майбутній фахівець видавничої справи та редагування, 

інфографіка, модель підготовки, готовність майбутнього фахівця до діяльності, 

інформаційно-медійний простір, організаційно-педагогічні умови. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Мыкытив А. М. Подготовка будущих специалистов издательско-

полиграфической отрасли к формированию информационно-медийного 

пространства средствами инфографики.  Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04  теория и методика профессионального образования.  

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2021. 

На основе анализа научных работ по исследованию особенностей 

профессиональной деятельности специалиста издательского дела и редактирования 

определено, что эта профессия направлена на воспроизведение фактов, событий и 

явлений общественной жизни посредством вербальной и невербальной 
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коммуникации (текста, аудио, видео, фото, инфографики), а также на формирование 

общественного сознания семантикой массмедийного контента. Все это 

актуализирует требования к качеству профессиональной подготовки этих 

специалистов в системе колледжей.   

Изучение проблемы готовности будущих специалистов издательского дела и 

редактирования к формированию информационно-медийного пространства 

посредством инфографики в практической деятельности колледжей Украины и 

зарубежья, подтвердили ее актуальность и необходимость модернизации, 

предоставили возможность разработать оптимальные организационно-

педагогические условия, обеспечивающие ее эффективность.  

Основываясь на концепциях сущности готовности специалиста к 

профессиональной деятельности, в том числе и издательского дела и 

редактирования, учитывая также специфику применения инфографики для 

формирования информационно-медийного пространства, готовность специалиста 

издательского дела и редактирования к формированию информационно-медийного 

пространства средствами инфографики рассматривается как сложное интегративное 

качество, которое является показателем способности к профессиональной 

деятельности в массмедийной и издательской индустрии, сочетает в себе 

мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный компоненты.  

В работе раскрыта структура готовности, которая объединяет компоненты, 

характеризующиеся: мотивационный  устойчивым стремлением к овладению 

системой знаний и умений издательского дела и редактирования, навыков 

применения средств инфографики для формирования информационно-медийного 

пространства; когнитивный  наличием системы теоретических и практических 

знаний основ издательского дела; специфики печати различных типов изданий; 

особенностей информационно-медийного пространства и компьютерных средств 

его формирования; деятельностный  наличием комплекса умений и навыков 

использования: компьютерных технологий и компьютерного дизайна для создания 

электронного и печатного продукта, средств инфографики для формирования 

информационно-медийного пространства; личностный  наличием интегративных 

свойств профессионального, рефлексивного, креативного и критического 

мышления; осознанием значимости своей профессии; стремлением к 

самосовершенствованию и редакторскому мастерству, содействию в 

распространении издательской продукции, развитию и интеграции украинского 

информационного общества. 

В процессе исследования спроектирована модель подготовки. Научно 

обоснован и экспериментально проверен комплекс организационно-педагогических 

условий, которые обеспечивают эффективность этой модели, а именно: обновление 

учебно-методического обеспечения обучения посредством инфографики; 

формирование квазипрофессионального контента подготовки будущих 

специалистов издательского дела и редактирования; создание информационно-

медийной среды в колледже.  

Разработанные учебные, учебно-методически и презентационные материалы 

(учебно-методический комплекс: учебные пособия, методические указания к 
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практическим занятиям, методические рекомендации к лабораторным работам; 

видеотренинг, мастер-класс), внедрены и используются в образовательном процессе 

профессиональных учебных заведений, колледжей Украины, что обеспечивает 

качество обучения; рекомендации по совершенствованию информационно-

медийной деятельности приняты для практического использования в работе 

предприятия издательства и полиграфии. 

Ключевые слова: будущий специалист издательского дела и редактирования, 

инфографика, модель подготовки, готовность будущего специалиста к деятельности, 

информационно-медийное пространство, организационно-педагогические условия. 

 

SUMMARY 

 

Mykytiv O. M. Training of future specialists of publishing and printing 

industry for the formation of information and media space by means of infographics. 

 Qualification scientific work on the rights of the manuscript 

Dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in specialty 

13.00.04  the theory and methodology of vocational education.  Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia, 2021. 

The preparation of the future specialists in publishing and editing to the formation of 

the information and media space by means of infographics as a specific pedagogical 

problem is studied; a training model has been developed; it is determined, scientifically 

reasoned and experimentally tested the complex of organizational and pedagogical 

conditions such as: development and implementation of educational and methodological 

support of using the means of infographics; formation of quasi-professional content in 

training of future specialists in publishing and editing; creation of information and media 

space, provided that publishing professionals are involved into the educational process.  

There were determined and scientifically substantiated the structure, indicators and 

levels of readiness of the future publishing and editing specialist to the formation of the 

information and media space by means of infographics as a result of his professional 

training (motivational, cognitive, active, personal components). 

Educational, teaching, presentation materials (educational and methodical complex: 

textbooks, guidelines for practical classes, methodological recommendations for 

laboratory classes; video training, master class) are implemented and used in the 

educational training at professional educational institutions, colleges of Ukraine, which 

ensure its quality; recommendations for improving information and media activities were 

adopted for practical use in the work of the enterprise in publishing and printing and mass 

media. 

Key words: future specialist in publishing and editing, infographics, training model, 

readiness of the future specialist for work, information and media space, organizational 

and pedagogical conditions. 
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