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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. 

У дисертаційній роботі 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: оновлення навчально-методичного забезпечення 

навчання засобами інфографіки; формування квазіпрофесійного контенту 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування; 

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;  

 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, 
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проєктна, рекламна, інноваційна, презентаційна); позааудиторна робота 

(практика; науково-дослідна та інноваційно-проєктна 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.  

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 
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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. 

На основі нормативно-законодавчих документів та наукових праць 

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

видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції та її 

розповсюдження. Встановлено, що професія фахівця із видавничої справи та 

редагування спрямована на відтворення фактів, подій та явищ суспільного 

життя 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. Акцентовано, що 

використовуючи ці функції у фаховій діяльності, він придатний до керівництва, 

організації, виконання процесу створення та розповсюдження публікації чи 

видання, компетентно володіє новітніми комп’ютерно-видавничими 

технологіями, вміннями проєктувати, конструювати, редагувати, формувати 

інформаційно-медійний простір відповідно до тенденцій сучасних 

соціальних комунікацій. 

Базуючись на концепціях визначення сутності готовності фахівця до 

професійної діяльності, зокрема, видавничої справи та редагування, 

враховуючи специфіку застосування інфографіки у формуванні 

інформаційно-медійного простору, в роботі запропоновано розуміння 
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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 

характеризують: 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. 

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. 

У дослідженні розроблена модель підготовки, що 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 
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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. 

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, 

підтверджено правильність і доцільність визначеної компонентної структури 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

Розроблені навчальні, навчально-методичні, презентаційні матеріали 

(навчально-методичний комплекс: навчальні посібники; методичні 

рекомендації; методичні вказівки; відеотренінг; майстер-клас) впроваджені й 
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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. 

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. 

Ключові слова: майбутній фахівець видавничої справи та редагування, 

інфографіка, модель підготовки, готовність майбутнього фахівця до 

професійної діяльності, інформаційно-медійний простір, організаційно-

педагогічні умови. 
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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. 

In the dissertation work for the first time: 

-  the training of future specialists in publishing and editing for the 

formation of information and media space by means of infographics as a specific 

pedagogical problem is studied; determined, scientifically substantiated, 

experimentally tested a set of organizational and pedagogical conditions: updating 

the educational and methodological support of training by means of infographics; 

formation of quasi-professional content for training future specialists in publishing 

and editing; creation of information and media environment in the institution of 

professional higher education; a training model has been developed; 

- the structure, indicators, levels are defined and scientifically substantiated 

readiness of the future specialist in publishing and editing to form the information 

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

- improved the content of the educational process of future specialists in 

publishing and editing (curricula of disciplines, practices), a set of modern forms: 

lectures (conferences, talks with the participation of specialists in the media and 

publishing and printing industries); practical (seminars-conversations,                      

-presentations, -reports, -messages, -co-reports, -research; protection of creative 

works, publishing projects with the use of infographics); individual, independent 

work (scientific, educational, research, project, advertising, innovation, 

presentation); extracurricular work (practice; research and innovation-project 

activities; educational, scientific, journalistic seminars, presentations, exhibitions, 
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decades, excursions, conferences, scientific readings) and methods (interactive, 

professionally oriented trainings; master classes, workshops, round tables, video 

trainings, business games, quests, cases, meetings with specialists) training due to 

the updated professionally oriented educational space, as close as possible to future 

work in the specialty; 

- the essence and place in the conceptual and terminological apparatus are 

specified modern science of such concepts as: «specialist in publishing and 

editing»; «Media space»; «Infographics»; «Readiness of a specialist in publishing 

and editing to form an information and media space by means of infographics»; 

- Further development of: scientific and theoretical provisions on the 

components and content of the readiness of a specialist in publishing and editing to 

form an information and media space by means of infographics, the conditions of 

its development in institutions of professional higher education. 

Developed, tested, implemented in the educational process of applicants 

(educational qualification level junior specialist) specialty 061 Journalism of the 

educational and professional program «Publishing and Editing»: a special course 

«Visualization of mass media», aimed at obtaining knowledge of infographics as a 

means of visual communication, skills of its creation; set of materials for academic 

disciplines: «History of publishing», «Theory of mass communication. 

Communication technologies»; «Editing. General course»; «Computer Publishing 

Technologies»; educational and methodical complex: textbooks «History of 

Ukrainian publishing and editing» (co-authored) and «Computer Publishing 

Technologies», methodical instructions for practical classes: «Fundamentals of 

editorial skills» (co-authored), guidelines for laboratory work «Layout and layout»; 

additional tasks to internship programs aimed at mastering the skills of creating 

publishing products using infographics; educational, presentation materials: video 

training «How to visualize the text and expand the readership?», Master class 

«How create infographics using online resources: Canva, Venngage, Easel.ly», 

submitted on the cloud platform Google Cloud (YouTube, Drive); diagnostic tools 

(tested and author’s methods; expert assessment) to determine the readiness of a 
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specialist in publishing and editing to the formation of information and media 

space by means of infographics. The electronic version of the materials is 

presented on the platform of the electronic system providing Moodle 

ZNU training. 

On the basis of normative-legislative documents and scientific works found 

that publishing is a combination of activities such as: publishing activity, 

production of publishing products and its dissemination. It is established that the 

profession of a specialist in publishing and editing is aimed at reproducing the 

facts, events and phenomena of society life by means of verbal and nonverbal 

communication (text, audio, video, photos, infographics), the formation of public 

consciousness by semantics mass media content that updates the requirements for 

the quality of their professional training in the system of professional higher 

education. It is emphasized that using these functions in professional activities, it is 

suitable for management, organization, implementation of the process of creation 

and distribution of the publication or publication, competently owns the latest 

computer publishing technologies, skills to design, construct, edit, form 

information and media space in accordance with modern social 

trends communications. 

Based on the concepts of determining the essence of the readiness of the 

specialist to professional activities, in particular, publishing and editing, taking into 

account the specifics of the use of infographics in the formation of information 

media space, the work offers an understanding of the readiness of the specialist 

publishing and editing before the formation of information and media space by 

means of infographics as a complex integrative quality that is an indicator of the 

ability to work professionally in the media and publishing industry, combines 

motivational, cognitive, activity, personal components. 

The readiness structure, which unites the components, is revealed 

characterize: motivational – a strong desire to master the system knowledge and 

skills in publishing and editing, application skills infographic tools for the 

formation of information and media space; cognitive – the presence of a system of 
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theoretical and practical knowledge about: basics publishing; specifics of printing 

different types of publications; features information and media space and computer 

means of its formation; activity – possession of a set of skills and abilities to use: 

computer technology and computer design to create electronic and printed product, 

infographics for formation information and media space; personal – the presence of 

integrative properties of professional, reflective, creative and critical thinking; 

awareness of the importance of their profession; desire to self-improvement and 

editorial skills, promotion publishing products, development and integration of 

Ukrainian information society. 

Study of the problem of readiness of future publishing specialists and editing 

to the formation of information and media space by means infographics in the 

activities of colleges in Ukraine and abroad, confirmed it relevance, provided an 

opportunity to develop optimal organizational pedagogical conditions that ensure 

its effectiveness. 

The study developed a training model that takes into account the 

requirements for: building the content and organization of the educational process 

by competence approach (Law of Ukraine «On Education»), ensuring the quality 

of professional higher education (Law of Ukraine «On Professional Higher 

Education»); features of the future professional activity of publishing specialists 

and editing in the conditions of informatization and digitalization; specifics of 

creation information and media space by means of infographics; and contains three 

interconnected blocks: theoretical and methodological, organizational and 

semantic, criterion-effective. In particular, theoretical and methodological 

systematizes, structures, integrates the components of the model, includes goals 

and objectives, due to social requirements (updating the educational process and its 

integration in the formation of information and media space), methodology, 

principles: general (scientific; systematic and consistent; accessibility; connection 

of learning with life; consciousness and activity; clarity as «golden rules» of 

didactics; strength of knowledge, skills and abilities; individual approach; 

emotionality) and specific (scientific unity, educational activities; combination of 
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theory and practice; participation in research work; taking into account personal 

capabilities; teacher-student interaction; professional orientation of educational and 

cognitive activities). Organizational semantic includes content, forms, methods, 

teaching aids, organizational pedagogical conditions. Criteria-effective – criterion 

system, methods for assessing the level of readiness. 

Based on the results of the pedagogical experiment confirmed efficiency of 

the developed model and organizational and pedagogical conditions training of 

future specialists in publishing and editing for formation of information and media 

space by means of infographics, the correctness and expediency of the defined 

component structure are confirmed readiness of future specialists in publishing and 

editing to formation of information and media space by means of infographics. 

Fulfillment of research objectives led to the achievement of its goal, which 

consisted in substantiation of the organizational and pedagogical conditions 

providing the effectiveness of training future professionals in publishing and 

editing to the formation of information and media space by means infographics. 

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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ВСТУП 

 

 

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)) [176], 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) [176].  

Зазначене потребує орієнтування освітнього процесу на створення 

оптимальних умов для становлення майбутнього фахівця, здатного до 

творчого виконання 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 
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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 у 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.) [12; 15; 16; 18; 47; 71; 159; 198; 204], зокрема, в умовах коледжу 

(М. Братко, Н. Мачинська та ін.) [19; 111]; підготовка майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування (Р. Бобренко, Д. Відоменко, О. Жирун, 

І. Матросова, Н. Миколаєнко, В. Хоню, Т. Ус та ін.) [17; 33; 63; 110; 141; 229; 

225]; підготовка фахівців із журналістики та інформації (М. Дяченко, 

А. Козлова, Я. Фруктова, І. Чемерис та ін.) [57; 78; 227; 234]; теорія та 

практика редагування (І. Жарков, Н. Зелінська, Н. Мантуло, З. Партико, 

К. Пріб, Н. Рябініна, М. Сикорський та ін.) [61; 68; 101; 160; 168; 195; 200]; 

створення медіапростору (І. Малик, О. Порпуліт, О. Терханова та ін.) [99; 

164; 217]; впровадження інформаційних технологій в освітній процес 

(А. Андрєєв, Т. Поясок, О. Пшенична та ін.) [2; 165, 180]; 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. Смікіклас, К. Тихонова, О. Швед та ін.) [38; 70; 95; 256; 150; 

197; 211; 210; 220; 235]. 

Водночас теоретичний аналіз засвідчив, що проблема підготовки 
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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-
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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; 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, 
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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, 



25 

 

проєктна, рекламна, інноваційна, презентаційна); позааудиторна робота 

(практика; науково-дослідна та інноваційно-проєктна 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 
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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 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); 

Запорізького гідроенергетичного фахового коледжу 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 
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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.  
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РОЗДІЛ 1 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ВИДАВНИЧОЇ 

СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ ІНФОГРАФІКИ 

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

 

1.1. Особливості діяльності фахівця із видавничої справи 

та редагування з формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки  

 

На сьогодні видавничо-поліграфічна галузь – самостійна галузь, що 

активно розвивається на українському ринку: відбувається комп’ютеризація 

редакторських процесів, оновлюється виробничий процес, збільшується 

кількість засобів масової комунікації [163, с. 145]. Ці зміни, за визначенням 

дослідниці Н. Пономаренко, впливають на розширення кола професійних 

обов’язків фахівця видавничо-поліграфічного виробництва. Професія стає 

однією з провідних у мас-медійній та видавничій індустрії, адже об’єднує 

відповідні навички, уміння і компетенції редактора як літературного 

робітника, менеджера, розробника електронних видань чи Інтернет-сайтів. 

Усе це, на думку дослідниці, вимагає ґрунтовного аналізу змісту та підходів 

до фахової підготовки майбутніх редакторів [163, с. 145]. 

Поліграфія сьогодні  не лише верстання, художнє оформлення, дизайн 

газет, журналів, книг, а й також величезний спектр речей, які оточують 

людей повсякденно: буклети, візитівки, етикетки, банківські картки, 

багатоманітні календарі, білборди, флаєри, сувенірні матеріали та афіші, 

плакати,  це все є поліграфією. Саме від майстерності графічного дизайнера 

і залежить зовнішній вигляд будь-якої продукції [80]. 

Нормативно-правовими основами для професійної діяльності фахівців 
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видавничої справи та редагування слугують: Закони України: «Про Основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» 

(2007) [174], який є концептуальною основою для визначення цілей, завдань, 

стратегій розвитку інформаційного суспільства в Україні та визначає вектор 

інформаційної політики держави як один із пріоритетних; «Про державну 

підтримку книговидавничої справи в Україні» (2016) [171], що встановлює 

основи урядового сприяння книговидавництву в Україні й цілеспрямований 

на усунення проблем у національній видавничій справі, виготовлення 

придатних угод для його розвитку; «Про видавничу справу» (2011) [169], що 

характеризує загальні засади видавничої справи, налаштовує організацію та 

провадження видавничої діяльності, поширення видавничої продукції, умови 

взаємовідносин і функціонування суб’єктів видавничої справи, та відповідно 

до Конституції України (1996, ред. 2016) [206], покликаний сприяти 

національно-культурному розвитку українського суспільства, охороні прав 

авторів, видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів, а також споживачів 

продуктів видавництва [169]. «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні» (1992, ред. 2019) [172]. 

Основні стратегічні цілі розвитку українського інформаційного 

суспільства визначено «Стратегією розвитку інформаційного суспільства в 

Україні» (2013) [176]. Відповідно завданнями з їхньої реалізації є:  

- підтримка громадян на засадах застосування сьогоднішніх 

інформаційно-комунікаційних технологій у виготовленні інформації та 

знань, їхнього використання та обміну ними, виробництва товарів та надання 

послуг; 

- забезпечення гарантій волевиявлення, самореалізації громадянина в 

інформаційному товаристві, безперешкодного доступу до інформації та 

знань, крім обмежень, що встановлені законом; 

- інтегрування України до глобального інформаційного середовища; 

- швидкий розвиток інформаційного аспекту економіки з ціллю 
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збільшення темпів економічного зросту; 

- введення нових інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери 

соціального життя; 

- збалансованість вітчизняного законодавства з європейським, 

дотримання мети й положень, висунутих Організацією Об’єднаних Націй, 

Декларацією положень та Плану дій, що напрацьовані в ході Всесвітніх 

зустрічей на вищих щаблях із проблем інформаційного середовища [176]. 

Відповідно до проблематики нашого дослідження наголосимо, що одна 

з основних умов успішної реалізації державної політики з розвитку 

інформаційного суспільства, полягає у забезпеченні професійної підготовки 

людини для ефективної діяльності в інформаційному суспільстві; до 

основних засад розвитку інформаційного суспільства належать: пріоритетні 

заходи, спрямовані на виконання політики України у зазначеній галузі, 

виконання яких, наприклад, убезпечить поліпшення навчально-виховного 

процесу, доступність, доброякісність освіти, підготовку молодого покоління 

до життя в інформаційному товаристві, зведе умови для приведення рівня та 

якості освітнього процесу у відповідність до вимог кадрового забезпечення 

інноваційного розвитку нашої країни, а саме: 

- забезпечення поступової інформації системи освіти, спрямованої на 

задоволення освітніх комунікаційних та інформаційних потреб її учасників;  

- формування й впровадження інформаційного освітнього 

середовища в системі професійно-технічної, фахової передвищої, вищої, 

післядипломної освіти; 

- побудування індивідуальних модульних навчальних програм з 

різними рівнями складності в залежності від певних потреб, випуск 

електронних енциклопедій і підручників; 

- розроблювання інформаційної системи підтримки освітнього 

процесу;  

- забезпечення у повному обсязі комп’ютерними комплексами й 
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мультимедійним обладнанням закладів освіти; 

- побудова системи дистанційного навчання й убезпечення 

результативного запровадження інформаційно-комунікаційних технологій на 

всіх щаблях навчання та в усіх формах освіти; 

- розвиток мережі електронних видів бібліотек на всіх рівнях освіти; 

- створення відкритої мережі ресурсів освіти; 

- убезпечення навчально-виховної системи способами інформаційно-

комунікаційних технологій, доступу закладів освіти до глобальних світових 

інформаційних ресурсів;  

- розроблення методологічного забезпечення для використання 

комп’ютерних мультимедійних технологій в ході викладання дисциплін; 

- підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення; 

- створення національного науково-освітнього простору, який буде 

базуватися на об’єднанні різних національних багатоцільових інформаційно-

комунікаційних систем;  

- убезпечення безперешкодного шляху до способів і засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних ресурсів, 

особливо в сільській місцевості та важкодоступних населених територіях; 

- удосконалення навчальних планів, відкриття новітніх спеціальностей 

із нових інформаційно-комунікаційних технологій, введення положення 

«навчання впродовж усього життя»; 

- убезпечення всіх навчальних закладів широкосмуговим шляхом до 

міжнародних науково-освітніх мереж та Інтернет ресурсів [176]. 

Окреслене підтверджує необхідність ґрунтовного вивчення 

особливостей професії редактора, його ролі в розвиткові національного 

інформаційно-медійного простору та інтеграції в світовий, задля найкращого 

з’ясування особливостей підготовки фахівця з видавничої справи та 

редагування, визначення оптимальних умов його навчання із використанням 

засобів інфографіки в умовах коледжів. Для з’ясування особливостей 

діяльності фахівця з видавничої справи та редагування із формування 
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інформаційно-медійного простору з використанням засобів інфографіки, 

скористаємося розглядом основних понять, а саме: видавничо-поліграфічна 

справа, фахівець із видавничої справи та редагування, редактор, 

інформаційно-медійний простір, інфографіка. 

На основі наукових праць із обраної проблеми дослідження 

встановлено, що актуальні проблеми професії фахівця з видавничої справи та 

редагування в сучасних умовах, особливості його фахової підготовки 

відображено в роботах вітчизняних: професійна підготовка фахівців зі 

зв’язків з громадськістю в закладах вищої освіти України 

(Т. Коржова) [89; 93]; паблік рилейшнз: текст і комунікація 

(Н. Мантуло) [101]; нормативна концепція теорії редагування 

(З. Партико) [160]; теоретичні засади роботи редактора над літературною 

формою тексту (літературне опрацювання тексту) (Н. Зелінська) [204]; 

формування стратегії розвитку підприємств видавничої справи та 

редагування (К. Пріб) [216]; професійна компетентність фахівців з 

журналістики та інформації: акмеологічний аспект (Я. Фруктова) [227]; 

позитивна мотивація й ефективність навчання (із досвіду підготовки 

студентів-редакторів) (В. Хоню) [230]; «новий журналізм» у медійному 

дискурсі України: ґенеза та жанрово-стилістичні ознаки (Л. Шутяк) [243; 241; 

240; 239; 242; 238] та ін.; зарубіжних: проблема формування комунікативної 

компетентності майбутніх редакторів (О. Жирун) [63]; історіографія 

підготовки фахівців журналістського та редакторського напрямків 

(А. Козлова) [78]; технологія редакційно-видавничого процесу (Н. Рябініна) 

[195]; теорія та практика редагування (М. Сікорський) [200] й ін. науковців. 

Щодо поняття «видавнича справа» зазначимо, що в Законі України 

«Про видавничу справу» (2011) воно тлумачиться як провадження або 

поєднання таких видів діяльності, як: видавнича діяльність, виготовлення 

видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції [169]. За 

визначенням Н. Рябініної, редакційно-видавничим процесом є інформаційно-

технологічна система, в межах якої відбувається продукування та громадська 
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оцінка соціальної інформації, центральною персоною цього процесу і є 

редактор [195, с. 6]. Як зазначається в Законі України «Про видавничу 

справу» (2011), «до суб’єктів видавничої справи відносяться видавці, 

виготовлювачі та розповсюджувачі видавничої продукції; суб’єкт видавничої 

справи може бути одночасно видавцем та/чи виготовлювачем та/чи 

розповсюджувачем видавничої продукції» [169]. Редакційно-видавничий 

процес є унікальною інформаційною технологічною системою, що включає 

виробництво та громадську оцінку соціальної інформації; воно має свою 

власну логіку розвитку і служить в якості основних чинників, що визначають 

форми, методи, характер і зміст операцій і дій. Головний герой, провідна 

фігура в цьому процесі – це редактор [68].  

Публікування розподіляють на такі чотири етапи, як:  

 підготовчий (від тематичного плану до подання рукопису для 

публікації) – редактор працює над планом майбутніх книг, за проханням 

авторів переглядає розпочату роботу та допомагає усувати труднощі, що 

створюються;  

 редакційний (від подання автором рукопису у видавництво до 

публікації) – вирішуються питання про затвердження рукопису, його оцінку 

та огляд, редагування, підготовку до друку;  

 виробництва – (від надходження оригіналу у виробництво до 

виготовлення тиражу) – всі виробничі, друкарські процеси проходять під 

наглядом і контролем редактора, який несе головну відповідальність за якість 

видання, що випускається;  

 заключний етап – поширення й реклама книги [195].  

Відповідно до завдань кожного з цих етапів і складаються професійні 

завдання редактора. Як підтверджує теоретичний аналіз [67], потреба у 

професіоналах із видавничої справи та редагування, існувала завжди, й, не 

помічаючи те, що сутність понять «видавець», «редактор» змінювалась 

адекватно до вимог, які створювалися на етапах еволюції, – деякі професійні 
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прикмети та особистісні якості, характерні для представників цієї галузі, 

залишалися незмінними [67].  

Щодо вітчизняної історії видавничої справи та редагування, значний 

внесок у розвиток цього належить Р. Іванченку, теоретичні розробки й 

багатий практичний досвід якого залишаються актуальними на тлі сучасних 

модернізаційних течій (В. Хоню) [223, с. 109–110].  

На основі теоретичного аналізу [168] обґрунтовано негативний вплив 

на видавничо-поліграфічну галузь певних чинників, серед яких: економічні 

(нерівність територіального розміщення суб’єктів виробничо-поліграфічної 

справи, їхнє нестійке фінансове становище, часткова інформованість про 

особи господарювання, зростаючий вплив темної економіки); нормативно-

правові (нестабільність зовнішньоекономічного, підприємницького, 

цивільного законодавства, нездатний правовий захист суб’єктів 

господарювання від монополій, відсутність податкових пільг і порядку 

пільгового кредитування в інвестиції); науково-технічні (неспроможне 

введення в діяльність видавництв, поліграфічних підприємств сучасних 

новацій, досягнень техніки й технології, роздрібненість наукової основи, 

недостатність висококваліфікованих працівників та технічної оснащеності 

дослідницької частини, чіткого координування та стратегії) [168, с. 32]. 

Науковий аналіз [231, с. 105–106] свідчить, що вітчизняні теорії класичного 

редагування розрізняють такі аспекти, як:  

 інформаційний (достовірність, істинність повідомлення, його 

доцільнсть і відповідність скерованості на певну читацьку публіку);  

 тематичний (актуальність теми, оцінка її вибору, розроблення у 

тексті);  

 логічний (будова текстового матеріалу);  

 фактологічний (доречність справжніх матеріалів);  

 достовірність явищ; 

 структурування подій у межах теми та підтем; 
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 пропорційність наповнення розділів та підрозділів фактами; 

 виправлення фактичних помилок;  

 композиційний (внутрішня структура дослідження, розгортання і 

прийоми викладу, структура тексту відповідно до складних синтаксичних 

цілих);  

 мовностилістичний (письменницька технічність, що визначається 

досконалістю типізації);  

 майстерність композиції (стрункість, послідовність) та мовна 

майстерність (логічність, зрозумілість тексту);  

 редакційно-технічний: художньо-технічне оформлення, поліграфічне 

виконання, конструювання видання (В. Хоню) [231, с. 105–106].  

Ми поділяємо думку В. Хоню, який, зіставляючи вітчизняний і 

закордонний досвід редагування, пересвідчився, що необґрунтоване 

підлаштування під іноземні взірці повністю дієздатних і досить гнучких 

традицій національного редагування, не підтримує розвиток вітчизняного 

друкарства, натомість – зумовлює плутанину переконань і порушує 

існування термінів-дублетів, тому ерудиція нинішнього літературного 

редактора в рисах редакційно-видавничої підготовки творів друку, що 

склалися в різноманітних країнах світу, не зобов’язана бути самоціллю, не 

може бути спрямована на їх механічне запозичення, і тільки вдумлива 

поінформованість відновить палітру його фахової обізнаності [231, с. 106]. 

Нині видавнича справа та редагування потребує універсальних 

фахівців, тому редактор, як один із основних фахівців у галузі, повинен, на 

вимогу працедавців, виконувати не лише власні функції, а й журналіста, 

перекладача, менеджера з PR, більдредактора, дизайнера. Адекватно, він має 

відповідати іміджу компанії, володіти чималим обсягом особливих знань, 

умінь, навичок, здатностей до відбору, аналізу, дійового вживання 

лінгвістичних засобів чималого кола мов, володіти електронними 

програмами обробки інформації задля підвищення продуктивності праці та 
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конкурентоспроможності на ринку. 

Науковий пошук з’ясування особливостей професії редактора 

(Н. Зелінська, Е. Огар, Ю. Фінклер, Н. Черниш) [67], надав можливість 

встановити, що професія редактора – у традиційному її розумінні, та у 

чималих новітніх різновидах (за даними американських дослідників, існує 

4 835 927 категорій та спеціалізацій редакторів книг), упродовж багатьох 

років лишається в усьому світі престижною та цікавою. В діяльності 

редактора приваблює її інтелектуальність, причетність до створення шедевра 

й романтичний ореол, що, природно, підсвідомо формується навколо цієї 

досить складної, мінливої, не залежної від суворої регламентації, справи [67].  

За судженням учених, вишуканий професіоналізм, 

поліфункціональність діяльності, творчість редактора-фахівця, є рисами, які 

надають можливість говорити про нову модель редактора. Це не той 

редактор, робота якого полягає у формальній перебудові тексту. Новітній 

редактор є професійним читачем, що проростає в творчій лабораторії автора, 

знається на властивостях сприйняття й розуміння читацької аудиторії, є 

майстром тексту. Це перерахування не вичерпує функцій редактора та 

кваліфікаційних вимог до нього [67]. Наведемо більш ґрунтовне 

опрацювання тлумачення поняття редактор, подане в науковій літературі 

(Табл. 1.1). Поділяючи наведені переконання науковців, зауважимо, що в якій 

би царині (радіо, преса, телебачення, книго- і пресовидання) не вироблявся 

інформаційний продукт, основною особою цього процесу є редактор. 

Отже, на основі наукових праць [195; 205; 206], поняття фахівець 

видавничої справи та редагування в дослідженні ми розглядаємо як особу, 

яка здійснює керівництво, організацію або виконання процесу створення та 

розповсюдження публікації чи видання, компетентно володіє сучасними 

методами, принципами й способами щодо формування інформаційно-

медійного простору, вміннями проєктувати, конструювати, редагувати 

відповідно до специфіки сучасної редакційно-видавничої справи. 
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Таблиця 1.1 

Тлумачення поняття «редактор» у науковій літературі 

Джерело Тлумачення 

Словник української 

мови (1977) [4, 

с. 482] 

1. Той, хто редагує текст. 

2. Керівник якого-небудь видання. 

Короткий словник 

термінів і понять 

Г. Вартанова [28] 

Перша особа в редакції, яка здійснює керівництво 

трудовим колективом. 

Новий словник 

російської мови 

Т. Єфремової 

(2000) [59] 

1. Той, хто керує публікацією (книги, журнали, 

газети тощо), визначає його напрям і зміст. 

2. Той, хто обробляє, редагує чийсь рукопис і готує 

його до друку. 

Видавничий словник-

довідник 

А. Мільчина (2006) 

[140] 

Літературний працівник, який професійно 

займається редагуванням. В англійській мові 

розрізняють редакторів за їх спеціалізацією на такі 

категорії, як: підготовка рукописів для друку (copy 

editor); заявка на книгу або розробка ідеї книги і 

вибір автора для її написання (commissioning editor). 

Н. Рябініна [195] 

Спеціаліст у сфері книжкової справи, який уміє 

проєктувати та конструювати книжку, виступає 

безпосереднім організатором, керівником і 

виконавцем процесу її створення та 

розповсюдження, в своїй діяльності користуючись 

підходами, зумовленими специфікою сучасного 

редакційно-видавничого процесу й включають 

спеціально розроблені методи, способи та принципи 

діяльності. 

Словник 

Vocabulare.com [205] 

Особа, відповідальна за редакційні аспекти 

публікації; особа, яка визначає остаточний зміст 

тексту (особливо газети чи журналу). 

Словник Glosbe [206] Особа, яка редагує тексти або публікації. 
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Продовження Таблиця 1.1 

 

Зазначимо, що в Національному класифікаторі професій України (2019) 

[51] визначено професію «Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва», 

що входять до Розділу 3. «Фахівці», «Інші технічні фахівці в галузі фізичних 

наук та техніки». Професійна назва робіт: 2139.2 – інженер системний 

видавничо-поліграфічного виробництва, інженер-матеріалознавець 

видавничо-поліграфічного виробництва; 2149.1 – технолог-дослідник 

(видавничо-поліграфічне виробництво); 3119 – фахівець з видавничо-

поліграфічного виробництва [51].  

Словник іншомовних 

слів  

О. Мельничука [208] 

1. Особа, яка виправляє, опрацьовує, готує до друку 

текст, рукопис.  

2. Керівник видання (журналу, книги, газети та т. 

ін.), який затверджує його зміст (головний 

редактор).  

Словник сучасних 

поліграфічних 

термінів [209] 

1. Працівник видавництва. 

2. Програма для видавничої системи, яка дозволяє 

редагувати текст, виконуючи введення, видалення, 

виправлення та розташування слів в тексті. 

Тлумачний словник 

російської мови 

Д. Ушакова (1934–

1940) [222] 

1. Особа, яка спрямовує публікацію та встановлює її 

вміст. Відповідальний редактор. Політичний 

редактор. Головний редактор. Редактор‒видавник. 

Редактор газети. 

2. Переробка та підготовка, редагування тексту для 

друку або видання видань. Редактор підручника. 

Редактор-вчений. Технічний редактор. 

Український 

тлумачний словник 

видавничої справи та 

редагування [223] 

1. Працівник видавництва з певними обов’язками з 

редагування. 

2. Літературний працівник, що професійно 

займається редагуванням. 

Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary 

& Thesaurus [248] 

1. Особа, яка виправляє або змінює фрагменти 

тексту або фільмів, перш ніж вони будуть 

надруковані або відображені. 

2. Особа, яка відповідає за газету або журнал. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
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Як наведено в документі, професійні завдання фахівців видавничо-

поліграфічного виробництва полягають у виконанні особливих робіт, 

пов’язаних із використанням положень та методів відповідних наук. Цій 

професії відповідає кваліфікація за дипломом або іншим відповідним 

документом: молодшого спеціаліста; бакалавра; спеціаліста, що проходить 

післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру та 

ін.); спеціаліста (на роботах із керівництва складними технічними 

комплексами або їх сервісу) [51]. 

Зазначимо, що за класифікацією М. Тимошика [219], характер роботи 

редактора поєднує такі чотири напрямки, як: особистість редактора як 

керівника редакційного колективу; редактора як менеджера; редактора як 

організатора невеликої видавничої будови певного профілю; редактора як 

літературного працівника [219, с. 426].  

Отже, ці напрямки підтверджують широкий спектр фахового діапазону 

професії редактора, а також окреслюють горизонти прояву його творчого 

пошуку. Підтверджено, що до професійних та особистісних якостей, 

притаманних представникам видавничої галузі, у вітчизняному досвіді 

видавничої справи та редагування відносять такі, як: широкий кругозір, 

начитаність, інтерес до літератури і процесу пізнання, вміння очолювати, 

збалансованість творчого потенціалу та господарського мислення, 

відповідальність, комунікабельність, вимогливість до себе та до інших, гарне 

володіння пером, аналітичне мислення, вміння чітко формулювати власні 

думки, спроможність креативно мислити, самоаналіз, тактовність, повага до 

інших людей, достойність, вміння приймати адекватні рішення, вміння 

прогнозувати наслідки своїх дій, активність, працелюбність, енергійність та 

оптимізм; творчий підхід до розв’язання всіх проблем, що пов’язані із 

підготовкою до видавництва першотвору автора  

(М. Бережко-Камінська) [14].  

Варто погодитися з науковцями [67], що потреба у пошуку своєї 

особистості в ринкових умовах перетворила редактора кінця 90-х рр. XX ст. 
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не лише в організаційно-творчій та професійно-діловій, а й також у 

психологічній площинах, а саме: на зміну старанному цензорові (що 

повністю відповідало радянській школі редагування) та виконавцеві, 

прийшов фахівець, який володіє величезним діапазоном професійних знань й 

умінь, здатний приймати самостійні рішення. Підприємець, який уміє брати 

на себе відповідальність.  

До обовʼязкових «констант» редакторської професії: уміння логічно і 

чітко мислити, бездоганної мовної інтуїції, широкої ерудованості, вміння 

аналізувати багатоманітні комунікативні ситуації, обізнаність із психології 

роботи автора, поведінкових рис читача, володіння засадами художньо-

технічного оформлення видавничої продукції, додалися такі, як: обовʼязкове 

знання видавничого маркетингу та вміння використовувати при підготовці 

видання до друку новітні компʼютерні видавничі методи і технології [67].  

Вимоги до редактора охоплюють усі можливі фактори: від суто 

мовознавчих (володіння українською, кількома іноземними мовами) та 

світоглядних (активність життєвої поведінки) до обізнаності з економікою, 

рекламою і популяризуванням книги, технологічними прийомами 

оформлення, поліграфічним відтворенням видавничого оригіналу (моделі 

видання) й до володіння навичками діяльності з найновітнішою технікою. І 

хоча образ теперішнього редактора (редактора-видавця) ще не сформовано 

повністю, можна говорити про сучасне соціальний запит на редактора-

універсала, редактора-організатора, відповідального не лише за 

акумулювання функцій редакторів старої школи, а й за комерційні, 

маркетингові чинники (В. Хоню) [229, с. 109]. 

Узагальнюючи фахові вимоги до професії редактора, М. Тимошик 

поділив їхні на такі блоки, як: 

− поглиблена гуманітарна (історія, філософія, політологія, 

культурологія, правознавство, економіка, соціологія, українська і світова 

література, психологія, логіка), за необхідністю – друга (економічні, 

юридичні, природничі спеціальності) освіта; досконале володіння державною 
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мовою та однією-двома іноземними; 

− засвоєння комплексу професійно зорієнтованих дисциплін: історичні 

(історичні аспекти видавничої діяльності та редагування); теоретичний 

(основи видавничої справи та редагування, концепція масової комунікації, 

теорія твору, текстознавство); творчі (редагування за видами видань, 

художнє й технічне редагування, редакторська майстерність); організаційно-

практичні (будова і планування видання, коректура, поліграфія, режисура й 

архітектоніка видання); нормативно-правничі (видавничі стандарти, 

авторське право, правові засади масової комунікації); маркетингові 

(видавничий бізнес, видавнича справа за кордоном, електронна комерція); 

− високий рівень комп’ютерної грамотності: знання з таких дисциплін, 

як: «Система верстки», «Дизайн видання», «Макетування і верстка»; 

− специфічні вимоги: патріотизм і порядність редактора (морально-

етичні засади діяльності та прояву особистості) [219, с. 205-208]. 

Як акцентує Ю. Бережко-Камінська [14], у царині особистості 

творчість редактора розкривається як його самореалізація через розуміння 

себе як творчу людину, визначення субʼєктивних напрямів свого 

професійного розвитку та будівництва особистої програми 

самовдосконалення. Сфера прояву редакторської творчості відзначається 

побудовою редакторської діяльності, обіймаючи при цьому й інші напрями: 

конструктивний, адміністративний, комунікативний і гностичний. Творчість 

редактора, на думку авторки, виявляється у таких складниках його 

діяльності, як: опрацьовування попиту й пропозицій у суспільстві, на основі 

чого робиться вибір стратегічного спрямування практики видавничої справи; 

добір творів та авторів, спрямованість яких відповідає певній видавничій 

поведінці; комунікативний напрям взаємодії редактора з соратниками та 

авторами; безпосереднє виготовлення видавничого продукту; пошук 

напрямів для реалізації продукції та ін. [14]. 

Результатом творчого підходу до редакторської практики можуть стати 

вдало реалізовані видавничі проєкти, починаючи з моменту створення 
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безпосередньо продукту (книги) і закінчуючи ініціативною потребою на 

нього суспільства. Сяюча творча індивідуальність редактора, стаючи 

характерологічним магнітом літературного та наукового світу, спроможна не 

лише обʼєднати навколо себе потужних авторів, а й створити потужне, 

конкурентоспроможне видавництво (Ю. Бережко-Камінська) [14]. 

На думку М. Тимошика, якщо у редакціях періодичних публікацій 

посада редактора, головного редактора є управлінською (адміністративною), 

не зовсім творчою (кореспонденти, оглядачі), то у видавництвах редактори є 

основоположними творчими робітниками [219, с. 35].  

За твердженням Ю. Бережко-Камінської [14], творчий редактор – це 

креативна особистість, яка відзначається високим рівнем розвитку мотивів, 

властивостей, творчих умінь, що сприяє вдалій творчій фаховій праці та 

формуванню професійної культури, що через відповідну фахову підготовку і 

завдяки самовдосконаленню набуває потрібних знань, умінь, навичок і 

здатностей. Погоджуючись із цим міркуванням, акцентуємо, що 

редакторська творчість – це процес, який починається з засвоєння набутого 

суспільством і професійною галуззю досвіду і протікає у стан трансформації 

наявного досвіду шляхом від акомодації до перетворення редакторської 

діяльності й оптимізації її наслідків і підсумків. 

Творчі здібності редактора створюються на засадах таких складників, 

як: творчо-професійний і суспільний досвід. Без особливої фахової 

підготовки і достатнього рівня знань успішна редакторська творчість 

неможлива. Редактор часто має вирішувати велику кількість типових і 

нешаблонних професійних питань у багатоманітних різновидах ситуацій. 

Вирішуючи ці задачі, він будує свою діяльність, яку можна віднести до 

загальних правил евристичного пошуку: розгляд ситуації; проєктування її 

результату згідно вихідних даних; розгляд існуючих засобів, необхідних для 

випробування гіпотези і досягнення потрібного результату; оцінка отриманих 

результатів, визначення нових завдань [14]. 

Ми погоджуємось із думкою Ю. Бережко-Камінської, що творча 
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редакторська праця, як і будь-яка інша творча робота, містить такі етапи, як: 

виникнення замислу; опрацьовування задуму та перетворення його в ідею 

(припущення); пошук напрямів реалізації. Як переконує автор, досвід 

професійної майстерності редактор набуває в наслідок постійного 

використання на практиці своїх творчих задатків в ході рішення 

встановлених виробничих проблем. Сферу проявів творчості редактора, за 

ідеєю науковця, не можна звужувати до рівня творчої складової в процесі 

виготовлення видавничого продукту [14].  

Як зазначає Я. Фруктова, фахівці з журналістики та інформації у 

сучасному глобалізованому світі є монополістами головного ресурсу 

сьогодення – інформації, завдяки чому вони окреслюють межі допустимого і 

недопустимого, етичного та аморального, припустимого й неприйнятного, 

популярного та застарілого, стандартизованого і оригінального, обʼєднують 

родини й професійні спільноти, вибудовують місточок між поколіннями чи 

поглиблюють прірву непорозуміння між ними, визначають національну 

ідентичність та принципи міжнаціональної взаємодії, продукують та 

руйнують суспільні стереотипи і, як наслідок, – створюють медіа-картину 

навколишньої реальності, прокладають життєві орієнтири для переважної 

більшості громадян держав, регіонів, континентів [227, с. 424-425].  

Тож, з огляду на зазначене, акцентуємо, що фахівці з видавничої 

справи та редагування мають володіти системними знаннями з використання 

у професії головного ресурсу сьогодення – інформації, уміннями створювати 

інформаційно-медійний простір. 

Зʼясовуючи питання готовності фахівця з видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору в науковій 

літературі, підтверджено, що науковці розглядали різні його аспекти у своїх 

працях: національний медіапростір в умовах глобалізації: прийоми боротьби 

та правила захисту І. Малик [99]; інформаційно-комунікаційний і 

технологічний виміри медіапростору О. Порпуліт [164]; редактор у 

традиційних та онлайнмедіа О. Терханова [217] та ін.  
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Так, за ствердженням О. Терханової, актуальність зазначеного питання 

зумовлена тим, що сучасні цифрові технології надають можливість 

розміщувати на сайті різноманітний контент: текстовий, графічний, аудіо- та 

відео, фото-, інфографіку, інтерактивні діаграми, транслювати події у 

прямому ефірі, виготовляти подкасти та чимало іншого, при цьому велику 

увагу потрібно присвячувати проблемам якості текстового та 

мультимедійного контенту інтернет-ресурсу – як у змістовному, так і в 

технологічному планах [217].  

Надважливим елементом, який змусить аудиторію стати споживачем 

ЗМІ, є його унікальний контент, що відповідав би інтересам і запитам 

читацької аудиторії. За таких умов доцільно говорити про формування та 

професійну підготовку сучасного редактора для роботи в онлайнмедіа [217]. 

Погоджуємося з авторкою, що такий фахівець має володіти комплексом 

знань і навичок, що допоможуть медіазасобу завоювати аудиторію та стати 

успішним мережевим виданням. 

Досліджуючи формулювання поняття інформаційно-медійного 

простору, встановлено, що поняття медіапростір визначено так: електронний 

стан, в якому групи людей можуть працювати разом, навіть коли вони цього 

не роблять; у медіапросторі люди можуть творити візуальне та акустичне 

середовища в реальному часі, керувати записом, доступом та відображенням 

відтворень та звуків із цих середовищ (В. Маккей) [263].  

Медіапростір формується комбінацією аудіо, відео та компʼютерних 

мережевих технологій, щоб забезпечити гнучке середовище динамічного 

взаємозвʼязку для робочих груп, що працюють спільно (П. Дуріш) [249].  

Також О. Порпуліт аналізує медіапростір як порівняно незалежну 

рухливу систему, що є результатом конгруентного співвідношення 

технологічного, інформаційно-комунікаційного, територіального, 

суспільного параметрів [164, с. 121].  

Так, за технологічним виміром, медіапростір – це матеріальний простір 

масмедійних мереж і потоків, сукупність старих, нових і конвергентних форм 
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медіа, якому відповідають канали виготовлення і передачі інформації, тобто 

безпосередньо медіа й система їх взаємодії [164, с. 115]. Цей аспект дає змогу 

виокремити такі властивості медіапростору:  

− мобільність – підтримка, протегування спроможності індивіда й 

груп долати барʼєри (інформаційні, просторові, темпоральні, культурні, 

ідеологічні) за допомогою вироблення своєрідних якостей, які продукують 

певний ступінь мобільності, і розвитку мобільно орієнтованих компетенцій;  

− інтерактивність – втрата послідовності, одночасна або синхронна 

комунікація, що не залежить від фізичної близькості, і є результатом нової 

предметної організації людського порозуміння й обміну; 

− конвергенція – посилення взаємозвʼязку й взаємообумовленості 

технологій та естетичних прикмет різних видів мистецтв: дигіталізація 

підтримує ускладнення форм подання і транслювання інформувань із ціллю 

досягнення статусу дійсно рухливого кросмедійного потоку, задля набуття 

змістовної практичної значущості й аргументованої затребуваності;  

− ризомність – прояв ризоми: чисельні корельовані звʼязки мають 

хаотично-заплутану, а не лінійно-впорядковану форму; медіапростір не має 

однозначної, безпомилково окресленої конструкції, фігурує видимість повної 

децентралізації інформаційно-комунікаційних потоків [164, с. 116-117]. 

В інформаційно-комунікативному аспекті медіапростір експонує 

динамічний, рухливий характер інформаційних запитів аудиторії, демонструє 

прагнення соціальних, політичних, економічних товариств до мережевої 

структурної репрезентації, сприяє ухваленню рішень на всіх ступенях 

життєдіяльності людини з застосовуванням новітніх інформаційно-

комунікативних технологій, заохочує трансформації акторів на активних 

учасників обговорень із подальшою можливістю впливу на суспільні 

інститути [164, с. 117]. Це уможливлює виділення властивостей 

медіапростору:  

− демасифікованість – середовище неієрархічної комунікації мас-

медіа й аудиторії, а не система загальнодоступного інформування та 
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маніпулювання: користувач підсилює власну діяльність, стає творцем 

особистого контенту і спілкування, що спричиняє оновлення комунікаційної 

моделі, перетворює шаблон «творець інформації – споживач інформації»; 

− опосередкованість – пошук, сприймання, обмін, продукування 

інформації без прямого фізичного контакту, система субʼєкт-субʼєктної 

смислової взаємодії між індивідами, які перебувають у різноманітних 

просторово-часових параметрах, швидко ініціюють та реагують на послання-

повідомлення; 

− перманентність – спроможність до сталого акумулювання, 

системного зберігання та інтегрального оновлення інформації, ретрансляції 

інформації, обміну повідомленнями, генерування інформаційних запитів, 

продукування комунікативних передумов і потреб; 

− креолізованість – схильність до візуалізації контенту, зростання 

обсягу графічної інформації, найвищого зближення усного та писемного 

мовлення (вживання розмовних слів, жаргонізмів, професіоналізмів, 

неповних, еліптичних речень, парцеляції, сегментованих конструкцій); 

− гнучкість – конгруентність та співрозмірність разом із новітнім 

станом розвитку суспільства продукують почуття плинності, модульності 

просторово-часових координат життя особистості; 

− гіпертекстуальність – це здатність не тільки до акумулювання та 

накопичення, а й також до розуміння та осмислення, причому саме ступінь 

розвитку програмного забезпечення створює умови збирання, систематизації, 

розгляду і надання інформації в новітніх величинах; 

− іграізація – поєднання організаційного й дезорганізаційного, 

серйозного й потішного, справжнього і віртуального, емоційного й 

інтелектуального, доцільного й ірраціонального; прикладна, прагматична 

орієнтація принципів гри, відсутність усталених правил, що надає 

особистостям можливість повсякчас змінювати індивідуальні принципи дій, 

адаптуватися до інновацій, приладжуватися до життя в умовах плюралізації 

систематичності знань, багатовимірності часу й простору [164, с. 117-120]. 
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Отже, наведене актуалізує проблему підготовки фахівця з видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору. 

Питання застосування способів інфографіки в ході такої підготовки є 

визначним, адже за останні роки інтернет перетворився на новий засіб 

візуалізації. Цифровий формат уможливлює доступність даних і візуалізації 

для чималої аудиторії. Виникає потреба в сучасних інструментах візуалізації, 

що допомагають людям сприймати інформацію.  

Тож, інфографіка у відповідь на цю потребу стає більш рухливою. 

Виготовлено нові прийоми для динамічного масштабування значень, 

інтерфейси для інтерактивного управління показниками діаграм, нові 

інструменти для керівництва даними. Інфографіка за допомогою знакових 

засобів візуалізації: графіків, ілюстрацій, дизайну, анімації, карт-схем, 

електронних ресурсів, відеосюжетів та інших частин інтерактивності дає 

змогу творчо сприймати закладені в них великі обсяги інформації. Візуальне 

спілкування є одним з найцікавіших, потенційно вигідних і потужних 

прийомів навчання: будь-яке зображення містить певну рацію, у ньому 

закладена історія, яку розповісти словами значно складніше й довше, адже ця 

форма комунікації частково або повністю посилається саме на 

зорове сприйняття [258].  

Візуальна мова здатна розповсюджувати знання ефективніше від будь-

якого іншого засобу комунікації [253]. Згідно з дослідженнями, проведеними 

спеціалістами у Гарварді, від 30 до 40% осіб найкраще сприймають і 

фіксують саме візуальні дані [251].  

Отже, використання інфографіки як одного з видів візуальної 

комунікації активно здобуває популярність і вважається ефективною формою 

передачі контенту [210]. Як запевняє Е. Тафті, який є засновником 

інфографіки, вся історія розвитку інформаційного дизайну і статистичної 

графіки  це, прогрес методів зростання щільності інформації, її складності, 

кількості її вимірів, а часом й витонченості [215]. 
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У ході теоретичного розгляду наукової літератури з’ясовано, що різні 

питання інфографіки розкривали у своїх працях вітчизняні: Г. Волинець 

(інформаційна графіка: до питання термінології) [38]; І. Сакун (інформаційна 

графіка: до питання термінології) [197]; О. Швед (інфографіка як засіб 

візуальної комунікації в сучасній журналістиці) [235] та ін. та зарубіжні: Му 

Лін, який є засновником школи онлайн-навчання: MulinBlog [256]; 

К. Золотова (інфографіка як спосіб підвищення ефективності ділових 

інтернет-ЗМІ) [70]; Я. Лайкова (інфографіка в ЗМІ різного типу) [95]; 

С. Носков (дидактичні можливості візуалізації освітньої інформації) [151]; 

Є. Смирнова (інфографіка в системі журналістських жанрів) [211]; 

М. Смікіклас (роль візуальних засобів комунікації як потужного інструмента 

впливу на аудиторію) [259]; К. Тихонова (інфографіка в арсеналі журналіста 

сучасної російської регіональної газети) [220] та інші вчені. 

Поняття інфографіка сформувалося на початку 80-х рр. ХХ ст. для 

позначення інформації, поданої у вигляді графіків і схем, об’єднавши кілька 

сфер діяльності (скорочення й поєднання слів англійською мовою: 

Information + Grafics надало формулювання французькою  Infografics або 

Infographie) [102, c. 10].  

За словником Ю. Бідзілі, інфографіка – інформація, відтворена в мас-

медіа за допомогою комп’ютерної графіки; інформативний малюнок 

(графіки, схеми, таблиці, карти, фото, колажі тощо) [207, с. 44].  

На думку української дослідниці В. Шевченко, інфографіка є 

візуальним об’єктом, який передає інформацію і віддзеркалює поєднання 

зображення та тексту, але не у з'єднанні, а цілісним інформаційним 

повідомленням; інфографіку в жодному разі не можна аналізувати як 

ілюстрацію чи пристрій для полегшення інформації, оскільки це, навпаки, 

засіб її конкретизації та поглиблення [236, с. 75]. 

З огляду на те, що інфографіка є на сьогодні невідʼємною часткою 

будь-якої презентації, статті, реклами, цілковито закономірно, що вона 
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щільно вкоренилася в освіті фахівця з видавничої справи та редагування. 

Стисла, доступна та приваблива форма представлення важливих масивів 

інформації є привабною для студентів, показує позитивне враження і 

дозволяє розширити інформаційний простір навчання зазначених 

спеціалістів.  

Серед помітних функцій інфографіки акцентують увагу на таких, як: 

оброблення, інтегрування та генерування інформації; показ поверхневих і 

глибинних звʼязків між обʼєктами; компактне подання матеріалу зі 

збереженням його змістовного наповнення та фокусуванням на основній 

інформації; доцільна організація освітньої діяльності [97, с. 80]; розвиток 

творчого та критичного мислення, вміння впорядковувати, розглядати, 

синтезувати інформацію; підняття мотивування студентів та їх інтересу до 

навчання [42, с. 297]. 

Дослідниця С. Шляхтіна наголошує на тому, що в ході обговорення не 

завжди можливо швидко сприймати текст і цифри, тому продемонстровані 

своєчасно діаграми та схеми відразу приваблюють, зацікавлюють і 

полегшують розуміння [237]. 

Враховуючи теоретичний аналіз із проблеми класифікації різновидів 

інформаційної графіки, підтримуючи ідеї О. Антонова [3, с. 15], який 

здійснив перелік та опис виражальних властивостей деяких різновидів 

інфографіки, а також наукові дослідження М. Картер [75], у роботі до 

основних різновидів інфографіки ми відносимо: графіки, таблиці, діаграми, 

піктограми, схеми, креслення, карти, картосхеми, списки. 

Так, графік – це сукупність певним чином організованих ліній, що 

відбивають кількісну залежність взаємопов’язаних величин [3, с. 17]. Як 

форма передання інформації вони мають низку особливостей у зіставленні з 

іншими конфігураціями: по-перше, вони надають можливість наочного 

сприйняття різного роду функціональних залежностей, у тому числі і таких, 

які не можна спостерігати візуально; по-друге, за характером зміни однієї 

величини можна передбачати риси зміни іншої. 
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Відносно таблиці – вона є зведенням числових або буквених 

показників, розписаних по рядках та стовпчиках [3, с. 19]. Питання про 

надання прерогативи одній із конфігурацій подачі інформації – графіка чи 

таблиці – є суперечливим. Одні дослідники вважають, що потрібно надавати 

перевагу графікам, інші – таблицям. Так, французький психолог П. Фрес 

вважає, що графіки мають ту прерогативу, що встановлюють залежність між 

двома або декількома змінними і дозволяють глобально охопити більшу 

кількість результатів, ніж таблиці, нерідко перевантажені занадто повною 

інформацією [29, с. 215].  

Англійський кібернетик У. Ешбі вказує на мотиви надання привілею 

табличній конфігурації подачі інформації та визнає, що таблиця розміщує 

тільки явища і нічого зайвого [29, с. 328].  

Щодо порівняльних переваг графіків і таблиць, основними з них є такі: 

дія інтерполяції при зчитуванні показників графіків виконується у значно 

простіший спосіб, ніж при зчитуванні значень таблиць, – методом візуальної 

оцінки; таблиця передає більш адекватні в зіставленні з графіком дані; 

графіки надають більш наочну в порівнянні з таблицею інформацію [3, с. 25]. 

Зазначимо, що гістограма – це графік, побудований так, що 

параметричні лінії замінені в ньому прямокутниками, верхні частини яких 

досягають параметричних точок [3, с. 27]. Зустрічаються досить складні 

гістограми, у яких варіюється як висота, так і ширина прямокутників. 

Вживаючи різні типи ліній, можна на одну пару координатних вісей нанести 

кілька гістограм, але таке ускладнення, якщо тільки воно не зумовлене 

кінцевою необхідністю, є небажаним: воно призводить до збільшення часу на 

зчитування інформації. 

Треба памʼятати, що чим простішою є форма подання інформації, тим 

легше подана інформація буде піддаватися інтерпретації читачем. Простота 

форми гістограми є найважливішим чинником розуміння її даних. Діаграма 

як конфігурація подання інформації ефективна у тих випадках, коли 

необхідно швидко розкрити переваги за якоюсь із рис одного процесу чи 
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явища над іншим, коли точність інформації не є визначальним фактором. 

Дослідження О. Антонова показали, що швидкість прочитання 

діаграми значно вища, ніж швидкість прочитання графіків [3, с. 30]. 

Недоліком діаграм є, як правило, менша у порівнянні з графіком 

інформативна місткість, але цей недолік з успіхом компенсується більшим 

ступенем наочності та швидкістю читацького сприймання.  

Такі особливості діаграм зумовлюють їх широке використання в 

наукових виданнях, спеціалізованій пресі, щоденних і суспільно-політичних 

друкованих засобах масової інформації. Вони не мають координатних вісей, 

а необхідні числові помітки та надписи розташовуються на самій діаграмі; 

нерідко її частини позначаються різним кольором або штрихуванням; 

безпосередньо поряд із діаграмою подається розшифровування умовних 

позначок, якщо вони є. 

До різновиду діаграми належить піктограма (картинка, малюнок), що, 

як один із видів графічної форми подачі інформації, розрахована на 

найширше коло читачів та має на меті привернути увагу до основного факту, 

не зосереджуючись на подробицях. Піктограма покликана привернути увагу 

не зацікавленої аудиторії завдяки простоті та образності поданої інформації, 

адже читач надовго її запамʼятовує та використовує як основне бачення 

невідомого чи маловідомого явища.  

Порівнюючи зазначені форми подачі інформації, О. Антонов [3, с. 39] 

звертає увагу на такі аспекти, як: 

 гістограми за власними виражальними можливостями майже не 

відрізняються від графіків, але використання гістограм доцільніше в тих 

випадках, коли потрібно наочно продемонструвати стрибкоподібні риси 

зміни величин; 

 діаграми в періодичні видання слід вміщувати тоді, коли головною 

метою публікації є демонстрація співвідношення величин, що описуються, а 

також їхньої питомої ваги в більш загальній сфері; 
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 якщо використовується стовпчикова діаграма, то вертикальне 

розташування стовпців буде доречнішим, ніж горизонтальне, оскільки таке 

розташування дозволяє побачити навіть невелику різницю у висоті 

стовпчиків, а значить і відмінність у значенні представлених величин; 

 використання піктограм доречне у тих виданнях, які розраховані на 

масового читача, в тих випадках, коли треба передати зміну зображуваної 

величини; оскільки вони мають незначну інформативну місткість, то не 

здатні передавати дрібні значення [3, с. 39]. 

Будь-яка схема являє собою продукт абстрагування з метою показу 

лише найсуттєвішого, безкомпромісного в якомусь обʼєкті. Це найсуттєвіше 

є варіативним і залежить від аспекту вивчення обʼєкта. Саме тому один і той 

же обʼєкт може бути представлений різними схемами. Робота зі схемою 

вимагає певного рівня розвитку просторових бачень та мислення. За 

результатами дослідження Р. Дейвіса [29, с. 324] можна зробити висновок, 

що наявність креслень у друкованому текстовому повідомленні допомагає 

більш глибокому його розумінню. Отже, схема і креслення є дуже схожими 

формами подачі інформації, але вони мають також деякі відмінності: 

креслення має суттєво більшу інформативну місткість, ніж схема; схема 

розміщує найсуттєвішу, найважливішу інформацію про обʼєкт, який вона 

виражає.  

Підкреслимо, що карта в друкованому виданні, з огляду на її невеликий 

розмір, має бути максимально розвантажена, порівняно з картами в атласах, 

підручниках, енциклопедіях, проте на ній обовʼязково мають бути 

відображені усі об’єкти населення, які подано в змісті матеріалу. Останнім 

часом застосовується такий різновид карти, на якій відображено певний 

континент, а потрібна країна подається в збільшеному масштабі, при якому 

можливо подати назви річок, населених пунктів.  

Зазначимо, що на сьогодні в редакціях за відсутності штатного 

графічного дизайнера, виготовленням інформаційної графіки займаються 
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журналісти (видавці). На думку М. Картер [75], списки, що часто 

використовуються для надання друкованій сторінці динамічності, можна 

віднести до найпростіших форм інфографіки. 

Науковець С. Кондратюк виділяє такі основні типи інфографіки:  

– за прийомом подання зображення: статична (стійке графічне 

відображення), динамічна (із застосовуванням анімації); 

– за типом джерела: новинна (оперативно відтворює певну подію), 

аналітична (розʼяснення певних подій, явищ), економічна (віддзеркалення 

економічних опрацьовувань), реконструкція (відображення даних в 

хронологічній логічності); 

– за типом візуалізації кількісних показників: графіки, діаграми, 

гістограми (графічне подання чисельних показників), плани-графіки 

(відображення систематичності рішення задачі), схеми (акцентуація на 

найбільш помітних головних рисах), рисунки (предметне відображення 

подій, явищ тощо), графи (віддзеркалення звʼязків між поняттями, 

процесами), ментальні карти знань (об’єднання загальним сюжетом та 

замислом діаграм і текстів), колажі (об’єднання різних за стилем об’єктів); 

– за насиченістю інформації: насичена (побудована на основі кількох 

даних), концентрована (має в основі поєднання графіки і багатьох даних: 

чисел, понять, обʼєктів) [82, c. 16].  

На нашу думку, найповнішою є класифікація О. Гудими [6, с. 30–32], 

згідно з якою інфографіку поділено на шість багатоманітних форматів 

відповідно до засобів наступного розповсюдження і цілей використання 

інформаційного дизайну: 

 статична інфографіка – найпростіший і найбільш розповсюджений 

різновид (статичні зображення є елементом веб-дизайну); 

 інфографіка  така, що масштабується, дозволяє додати 

інтерактивність у велику статичну онлайнову інфографіку; 

 клікабельна інфографіка  уможливлює переключатися від 
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центральної сторінки інфографіки до зайвих через клікання на окремих 

ділянках інфографіки – гіперпосиланнях; 

 анімаційна інфографіка  рухається чи змінюється циклічно, доки 

читач розглядає її (створюється у форматі Gif, зручному для 

розповсюдження в мережі); 

 відеоінфографіка  порівняно нове явище онлайнових схем, 

популярність яких швидко зростає, оскільки ними зручно користуватись і 

поширювати на відеосайтах (Youtube, Vimeo тощо); 

інтерактивна інфографіка  є поширеним видом, оскільки залучає 

читача в роботу з даними на більший період, ніж статична інфографіка 

(можна змінювати варіант зображення візуальних даних, збільшувати, 

зменшувати потрібний елемент) [46, с. 30-32].  

Щодо застосування інфографіки в діяльності фахівців із видавничої 

справи та редагування, на способи її подачі, види та графічні засоби впливає 

тип ЗМІ, його завдання, технологічні потенції редакції, наявність мобільної 

та інтернет-версії, а також певна географія поширення  

(Я. Лайкова) [95, с. 52]. На думку вченої, в інфографіці для веб-простору 

користувач має можливість використовувати гіперпосилання, що розширює 

межі інфографічного поля, дозволяє виготовляти складні історії за 

інтерактивною участю аудиторії. Велика кількість даних, що повторюються 

за формою, у ділових та спеціалізованих ЗМІ вимагає розроблення фірмового 

стилю для карт, діаграм та графіків. Мета якісних загальнодоступних та 

суспільно-політичних ЗМІ полягає у привертанні уваги читача до матеріалу, 

а також у ясності та переконливості фактів і цифр [95, с. 52]. Погоджуючись, 

підкреслимо, що в масових публікаціях фірмова манера в інфографіці 

практично відсутня, оскільки колірна гама не обмежена, дизайн не 

розроблений для окремих елементів, більшість ЗМІ вводить у графічний 

макет такий прийом візуалізації, як інфографіка.   

За ідеєю К. Золотової, вміння розмірковувати мультимедійними 
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категоріями збільшує конкурентоспроможність журналіста, робить його 

затребуваним, а його роботу більш ефективною, підсилює інтерес аудиторії 

до засобу масової інформації, у якому він працює. Як стверджує авторка, ціль 

мультимедійної подачі інформації – надати аудиторії можливість незалежно 

обрати певний спосіб знайомства з матеріалами, а саме: прочитати текст, 

переглянути фотографії, малюнки, картинки, відео або обʼєднати кілька 

способів, зважаючи на індивідуальні особливості. Таким комплексним 

представленням інформації є інфографіка [70, с. 27-28]. 

Аналіз наукових праць щодо розуміння поняття інфографіки засвідчив 

відсутність єдиної думки. Так, В. Тулупов не виокремлює інфографіку як 

окреме явище; К. Тихонова та Є. Смирнова простежують її як жанр 

журналістського виробництва, представлений у ЗМІ окремо або в будові 

гіпержанрів; С. Симакова характеризує його, як довідкову або ілюстровану 

статистичну інформацію, представлені різноманітні методи для візуалізації: 

за допомогою діаграм, гістограм, графіків, ментальних карт (mind made  

карта памʼяті), а також несталих шкал (одне з основних правил анімаційної 

інфографіки [70, с. 27-28]. Ми погоджуємося із К. Золотовою [70], яка під 

інфографікою в ЗМІ розуміє певний спосіб надання інформації в 

журналістському продукті, заснованого на контамінації вербального і 

візуального шифрів з метою предметного подання статистичних і цифрових 

показників. 

За твердженням Я. Лайкової, інфографіка в ЗМІ зʼявилася не 

випадково, а навпаки, вона стає трендом, який відповідає вимогам сучасної 

журналістики: оперативної, насиченої різноманітними видами даних, 

інфографіка в ЗМІ зʼявляється несподівано, всупереч, вона стає трендом, що 

відповідає правилам новітньої журналістики: оперативної, мультимедійної, 

насиченої різними видами даних. Феномен інфографіки є фактично 

суперпозицією ключових трансформацій інформаційного середовища, 

соціальних та психологічних змін у цільовій аудиторії ЗМІ, й, відповідно, є 
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підсумком основних тенденцій розвитку сучасної журналістики [95, с. 42]. 

Ми підтримуємо думку, що інфографіка є способом організації даних та їх 

візуалізації, що впливає на інформацію, робить її більш зрозумілою для 

читача, що вирішує одне з головних завдань будь-якого засобу масової 

інформації, а саме: ефективність подання матеріалу, максимально точного 

донесення певного сенсу до цільової аудиторії.  

Отже, на основі теоретичного аналізу зʼясовано, що видавнича справа є 

поєднанням таких видів діяльності, як: «видавнича діяльність, виготовлення 

видавничої продукції та її розповсюдження» (Закон України «Про видавничу 

справу») [169]. Схарактеризовано особливості професійної діяльності 

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

О. Терханова, Я. Фруктова та ін.) [14; 217; 227], що полягають у 

відображенні подій та явищ суспільного життя прийомами вербального та 

невербального спілкування (тексту, аудіо, відео, фото, інфографіки), 

формуванні громадської свідомості семантикою масмедійного контенту.  

Ефективність виконання професійних завдань убезпечує добротність 

текстового, мультимедійного контенту інтернет-ресурсу (змістовного, 

технологічного). Це посилює важливість оволодіння майбутніми фахівцями з 

видавничої справи та редагування системою знань сучасних цифрових 

технологій, умінь, навичок та здатностей до їх відмінного застосування. 

Підтверджено [68; 73; 140], що притаманними властивостями теперішнього 

редактора є: вишуканий професіоналізм, багатоаспектність діяльності, 

яскраво виявлена творча орієнтація редактора-фахівця.  

Ґрунтуючись на наукових положеннях [79; 163; 168; 176; 195], поняття 

фахівець із видавничої справи та редагування в дослідженні 

характеризується нами як особа, яка здійснює керівництво, організацію або 

виконання процесу створення та розповсюдження публікації чи видання, 

компетентно володіє сучасними методами, принципами й способами щодо 

формування інформаційно-медійного простору, вміннями проєктувати, 

конструювати, редагувати відповідно до специфіки сучасної редакційно-
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видавничої справи.  

З’ясовано [164], що медіапростір аналізується як відносно суверенна 

динамічна система, що є результатом конгруентного співвідношення 

технологічного, інформаційно-комунікаційного, територіального, 

соціального вимірів. Підкреслено, що медіапростір створюють фахівці з 

видавничої справи та редагування, продукуючи текстову, візуальну й 

акустичну сферу, очолюючи запис, доступ, відтворення зображень і звуків  

(В. Маккей) [263], із застосовуванням компʼютерних мережевих звʼязків між 

обʼєктами; компактність подання матеріалу зі збереженням змісту, 

наголошуванням на основній інформації (в процесі роботи за фахом) 

(К. Голубчак, У. Костюк; В. Логвіненко та ін.) [42; 97].  

Враховуючи зазначене, встановлено, що користуючись цими 

функціями у професійній роботі, фахівець із видавничої справи та 

редагування спроможний до управління, організації, здійснення процесу 

виготовлення та розповсюдження видання або публікації, компетентно 

володіє сучасними компʼютерно-видавничими технологіями, вміннями 

проєктувати, конструювати, виправляти, створювати інформаційно-медійний 

простір відповідно до тенденцій сучасних соціальних комунікацій. Окреслене 

вище створює основи для визначення та обґрунтування змісту і структури 

готовності майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

 

 

1.2. Обґрунтування змісту і структури готовності майбутнього 

фахівця із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

 

Входження України у світовий освітній простір зумовлює 

закономірність становлення сучасної освітньої парадигми, що вбачає новітні 

підходи, взаємовідносини, діяльність. Дійсний стан професійної підготовки 
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склався в добу новітнього часу і заснований на передаванні знань, 

сприйманні та усвідомленні їх сутності. Нова європейська культура є 

культурою галузевою, доцільною, монологічною, утилітаристською. Згідно з 

цим кваліфікація є наслідком професійної підготовки, що передбачає 

наявність у випускника потрібного рівня сформованості професійних умінь і 

навичок (М. Дзіковська) [50, с. 161–162]. 

Зазначене певною мірою стосується підготовки фахівців із видавничої 

справи та зʼясування питання їх готовності до фахової діяльності, зокрема до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. Адже 

швидко відмінюються не лише технології, а й предметна сфера галузі, акцент 

зміщується в бік електронного продукту відповідно до соціальних потреб у 

сфері видавничої справи. Зʼявилася необхідність опрацювати методику 

формування змісту освіти для журналістських спеціальностей. Першочергове 

завдання – встановити відповідність змісту освіти потребам суспільства. Слід 

урахувати стрімкість розвитку видавничих технологій, інноваційний поступ 

галузі, орієнтуватися на прогресивний досвід вдалих виробництв 

(Г. Горбенко) [19, с. 201]. Як стверджує вчена І. Матросова, поле професійної 

діяльності сучасного фахівця на виробництві занадто велике і являє собою 

сукупність виконуваних різнорідних функцій із прилеглих галузей, що 

визначають його функціональну і соціальну готовність. Професійна 

компетентність, на думку вченої, включає комплекс професійних 

компетенцій, що ґрунтуються на знаннях, уміннях і досвіді, набутих завдяки 

навчанню, готовність і здібність людини до успішної діяльності щодо 

реального кола конкретних обʼєктів  [103, с. 153].  

Нинішня концепція видавничої справи та редагування вимагає творчих 

фахівців. Цей попит зумовлений економічними мотивами і в першу чергу  – 

відсутністю можливості утримання абсолютного і належного апарату через 

високі податки. І редактор як один із основоположних фахівців у галузі часто 

зобовʼязаний, на вимогу працедавців, реалізовувати не тільки власні 

традиційні функції, а й обов’язки журналіста та перекладача, діяльність 
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менеджера з PR, більдредактора, дизайнера. Адекватно, він зобовʼязаний 

поєднуватися з іміджем компанії, мати великий діапазон особливих знань, а 

також здатність до відбирання, розгляду й продуктивного застосування 

лінгвістичних засобів великого кола мов, володіти електронними програмами 

обробки інформації, могти реалізовувати чимало новітніх функцій для 

підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності на ринку 

 [34; 35; 36].  

На сьогодні видавничий продукт поступово переключається у цифрову 

величину. Тому створюється запит на фахівців, які вміють редагувати відео, 

знають алгоритм виготовлення такого продукту, вміють працювати на 

різноманітних медіаплатформах. Перемінюється й палітра редакторських 

професій. На ринку праці вимагають наявності редакторів соцмереж, 

керівників трансмедійних проєктів, веб-редакторів, контент-продюсерів тощо 

(Г. Горбенко) [19, с. 202]. Як стверджує М. Бережко-Камінська [14], 

редакторські функції наразі великі і більш реально про віднесення цієї 

професії до певного систематизування можливо говорити лише з огляду на 

спеціалізацію, принаймні, відмінним обʼєктом у практиці кожного редактора 

є книга як продукт, котрий потрібно кваліфіковано підготувати з ціллю 

опублікування, вдалого просування на ринок і задоволення попиту 

суспільства [14]. Погоджуючись із думкою авторки, підкреслимо, що 

провідне місце у класифікації для професії редактор займає саме тип 

«людина-знакова система».  

Тож важливою основою професійного становлення особистості 

майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування, є сформованість 

його готовності до виконання професійної роботи, зокрема до формування 

інформаційно-медійного простору у фаховій діяльності.  

 Згідно із Законом України «Про вищу освіту» [170] результати 

навчання – сукупність знань, умінь, навичок, набутих особистістю у ході 

навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, 

які можна ідентифікувати, кількісно визначити та зміряти. Відповідно до 
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Закону України «Про фахову передвищу освіту» [65], що встановлює 

основоположні правові, організаційні засади діяльності порядку фахової 

передвищої освіти, виготовляє умови для поєднання освіти з підприємством з 

метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення вимог 

суспільства, ринку праці та країни, державна політика у сфері фахової 

передвищої освіти базується на принципах: 

‒ підтримки постійного розвитку суспільства напрямом підготовки 

конкурентоспроможних людських ресурсів та виготовлення умов для 

здобуття освіти впродовж життя; 

‒ створення можливостей доступу до фахової передвищої освіти; 

‒ міжнародного інтегрування та інтегрування системи фахової 

передвищої освіти України в Європейське освітнє середовище, завдяки 

збереженню і розросту здобутків та передових звичаїв національної освіти; 

‒ сприяння державно-приватному партнерству у галузі фахової 

передвищої освіти; 

‒ впровадження механізмів стимулювання виробництв, закладів, 

товариств усіх форм володіння до надання первородного робочого місця 

випускникам закладів фахової передвищої освіти; 

‒ заохочення просвітницької, інноваційної, дослідницької діяльності 

установ фахової передвищої освіти [65]. 

Базовими для висвітлення питання професійної підготовки 

майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки є наукові роботи 

вчених у таких важливих спрямуваннях професійної педагогічної освіти, як:  

– професійна підготовка майбутніх фахівців: професійна підготовка 

майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих 

інформаційних технологій (Л. Брескіна) [20]; професійна підготовка 

майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти 

(О. Карпенко) [74]; зокрема, в умовах коледжу: управління професійною 
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підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний 

аспект (М. Братко) [19]; модульна організація загальнопедагогічної 

підготовки майбутніх учителів в умовах коледжу (Н. Мачинська) [111; 112] 

та ін.;  

– неперервна професійна освіта: неперервна професійна освіта: 

проблеми, пошуки, перспективи (І. Зязюн) [71]; неперервна професійна 

освіта у документах Європейського Союзу (С. Сисоєва) [148] та ін.; 

– підготовка фахівців із журналістики, видавничої справи та 

редагування: екзистенційна колізія: журналістика – освіта (І. Михайлин) 

[213]; розвиток підготовки фахівців із видавничої справи та редагування в 

Україні (друга половина XX – початок XXI ст.) (Т. Ус) [225]; журналістська 

освіта за кордоном: проблеми та перспективи (А. Козлова) [78] та ін.; 

– формування компетентності фахівців у процесі освіти: психолого-

педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти: теоретико-

методологічний аспект (О. Гура) [42]; компетентнісний підхід у сучасній 

освіті (І. Бех) [15]; компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз 

застосування (Н. Бібік) [16]; компетентнісна спрямованість змісту і 

структури навчального предмета в умовах фундаменталізації освіти 

(С. Бондар) [18]; компетентності як ключ до оновлення змісту освіти 

(О. Овчарук) [159] та ін., зокрема, з видавничої справи та редагування: 

формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з 

видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва 

(Р. Бобренко) [17]; психологічні особливості розвитку комунікативної 

компетентності у майбутніх редакторів у взаємодії з авторами 

(О. Жирун) [64]; професійна компетентність майбутнього фахівця видавничо-

поліграфічного виробництва (І. Матросова) [110]; формування професійної 

компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних 

видань (І. Чемерис) [234] та ін.; 

– впровадження інформаційних технологій в освітній процес: 

інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BD%20%D0%9E$
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психологія, технології, техніка паблік рилейшнз (В. Бебик) [196]; система 

застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх 

економістів у вищих навчальних закладах (Т. Поясок) [165; 165]; підготовка 

майбутнього менеджера організацій до застосування інформаційних 

технологій у професійній діяльності (О. Пшенична) [178] та ін. 

Погоджуючись із думкою науковця М. Дзіковської, зазначимо, що 

професійну підготовку вітчизняні дослідники розглядають як:  

‒ систему організаційно-педагогічних заходів, зорієнтовану на 

особистісний розвиток студента, метою й завершальним наслідком якої є 

формування готовності студентів до здійснення майбутньої 

професійної діяльності;  

‒ згуртованість суті, структури, мети навчання й виховання здобувачів, 

прийомів використання набутих знань, навичок та умінь у професійній 

діяльності;  

‒ організаційно-методичний процес формування у студентів 

професійної компетентності, енергійної життєвої позиції, внутрішньої 

культури, спроможності до результативної комунікації з навколишнім 

оточенням для професійно-особистісної та соціальної реалізації;  

‒ систему цілеспрямованих заходів, які вбезпечують формування у 

майбутнього фахівця професійного спрямування, знань, умінь, навичок та 

професійної готовності, що дозволяють реалізовувати функції у 

визначеній галузі;  

‒ педагогічний процес університетської освіти, наслідком якого є 

формування та розвиток готовності фахівця до здійснення фахової практики  

[50, с. 163]. 

Обгрунтовуючи наукове розуміння готовності майбутнього фахівця з 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки, ми спираємося на нормативно-законодавчу 

базу положень щодо: «національно-культурного розвитку українського 

https://mydisser.com/dfiles/19512573.doc
https://mydisser.com/dfiles/19512573.doc
https://mydisser.com/dfiles/19512573.doc


63 

 

народу, захисту прав та інтересів авторів, видавців, виготовлювачів, 

розповсюджувачів і споживачів видавничої продукції» (Закон України «Про 

видавничу справу» [169]; «необхідності надання кожній людині можливості 

для здобуття знань, умінь і навичок з використанням ІКТ під час навчання, 

виховання та професійної підготовки» (Закон України «Про Основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 

(2007)) [174], а також тлумачення поняття компетентності: як «здатності 

особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, 

розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості» (Національна рамка 

кваліфікацій) [147], як «динамічної комбінації знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно соціалізуватися, продовжити професійну 

та/або подальшу навчальну діяльність» (Закон України «Про освіту») [173]. 

Теоретичний аналіз щодо зʼясування структури готовності майбутнього 

фахівця з видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки в закладах фахової передвищої 

освіти України здійснювався нами на основі вивчення змісту освітньо-

професійної програми з «Видавничої справи та редагування» Коледжу 

Київського міжнародного університету, що є нормативним документом, що 

регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, 

академічні та методичні правила у підготовці журналістів у галузі видавничої 

справи та редагування [79].  

Як свідчать наведені дані (Додаток А. 1, Табл. А.1), до загальних 

компетентностей випускників із «Видавничої справи та редагування» 

належать такі здатності, як:  

 освоєння комплексу теоретичних і практичних знань і засад 

видавничої справи, необхідних для фахової підготовки до друку різних 

видів видань;  

 володіння практичними навичками використання комп’ютерних 
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технологій та комп’ютерного дизайну для виготовлення електронного та 

друкованого продукту;  

до фахових компетентностей віднесено такі здатності, як:  

 теоретичного осмислення специфіки процесу редагування, 

вироблення практичних навичок з редагування текстів різних стилів;  

 розуміння системи теоретичних знань і практичних навичок з 

редакторської майстерності;  

 виконання технічного редагування текстів різних жанрів і 

форматів [79]. 

На основі наукових джерел визнано, що проблемним запитом 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування є 

формування у фахівця здатності до розгорнутого, оригінального й 

критичного мислення, поглибленого моделювання редакційно-видавничого 

процесу, втілення в щоденну діяльність видавництв та редакцій новітніх 

виробничих ідей і технологій видавничої справи [34].  

Серед компетентнісних вимог до редакторів науковець М. Тимошик 

[218, с. 205] виділяє такі, як: 

− здатність до організації редакційно-видавничого процесу 

(впорядкування редакторської праці, залучення авторів);  

− досвід редагування й художнього оформлення авторських 

першоджерел, пошуки фотоілюстрацій, співпраця із ілюстраторами, уміння 

макетувати;  

− встановлення взаємозвʼязків із інформагентствами [218, с. 205]. 

Варто підкреслити, що в структурі професійної компетентності 

фахівців із видавничої справи та редагування науковець І. Теремко важливе 

місце відводить менеджерському аспекту професійної діяльності, що є 

цінним для успішного просування продукції власного 

виробництва [216, c. 58]. У той же час, до професійних компетентностей 

редактора О. Карпенко залучає комунікативну, оскільки, на думку автора, 
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редактор є персоною загальнодоступної інформації й одним із учасників 

комунікативного комплексу [73, с. 68–69]. 

На комунікативному аспекті фахової компетентності редактора 

наголошує й В. Різун. Науковець вважає, що редактор має бути 

комунікабельною особистістю й уміти донести до читача міркування чи 

послання в письмовій та усній формах; володіти чималою кількістю 

специфічних знань залежно від галузі життя чи знання, до якої належать 

редаговані ним тексти; відчувати мову й стиль; уміти відновлювати та творчо 

використовувати власні знання [192, с. 123–125].  

Галузь видавничої справи потребує фахівців, які володіють високим 

ступенем навичок роботи зі встановленим на персональному компʼютері 

спеціальним програмним забезпеченням, що призначене для виконання 

редакційно-видавничих процесів у видавництвах і поліграфічних 

підприємствах [34]. Тому певну вагу має також інформаційно-

комунікаційний складник професійної компетентності фахівців із видавничої 

справи та редагування. 

Враховуючи, що компетентності є індикаторами, що дозволяють 

визначити готовність до конкретної діяльності, особистого розвитку та 

продуктивної участі в житті суспільства, їхнє набуття дає людині можливість 

орієнтуватися в умовах нинішнього суспільства, інформаційному просторі, 

подальшому здобутті освіти та мінливому ринку праці 

(О. Марущак) [208, с. 98], а також, підтримуючи міркування, що розглядаючи 

готовність, маємо на увазі діяльність, яка потребує змін, інновацій 

(Т. Кобилянська) [77, с. 164], у нашому дослідженні ми зосереджуємо увагу 

на обґрунтуванні змісту та структури саме готовності майбутнього фахівця з 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки. 

На основі теоретичного аналізу з обраної проблеми встановлено, що 

під поняттям «готовність» розуміється особливий психічний стан, що 

виявляється в наявності у субʼєкта образу побудови певної дії і незмінної 
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спрямованості свідомості на її здійснення (Т. Кобилянська) [205, с. 164].  

Зʼясовано, що розвиток готовності майбутніх фазівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки базується на взаємодії окремих чинників. До них 

дослідники відносять: емоційну, вольову, мотиваційну та операційно-

інформаційну царини особистості [205, с. 164].  

Як стверджує Т. Поясок, готовність – це активно-дієве становище 

особистості, установка на певне поводження, змобілізованість сил для 

реалізації задачі. Для готовності до фахової практики потрібні знання, 

уміння, навички, настроєність і рішучість виконати ці дії. Готовність до 

певного виду діяльності передбачає чіткі здібності. Психологічними 

передумовами виникнення готовності до здійснення академічного чи 

фахового завдання є усвідомлення відповідальності, бажання здобути успіх, 

формулювання прийомів виконання роботи [165, с. 60]. 

Отже, необхідною умовою для формування готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки є комплексне застосування ІКТ, 

що на думку Д. Відоменка, посилює ефективність професійної та практичної 

підготовки майбутніх фахівців. Застосування ІКТ полягає в тому, що акцент 

в отриманні професійних навичок робиться не тільки на здобутку чітких 

результатів і формуванні конкретних знань, а й на формуванні у майбутніх 

фахівців умінь незалежно орієнтуватися й діяти в умовах інформаційного 

суспільства. Автор зазначає, що виробнича майстерність редактора 

передбачає присутність у фахівця багатьох якостей, головною з яких є 

особлива компетентність (у галузі видавничої справи, наприклад, із 

підготовки видання до друку) та предметно орієнтована інформативна 

компетентність (для видавців та редакторів – опанування інформаційно-

комунікаційних технологій поліграфічного виробництва) [34; 36].  

Одне з основоположних місць у професіограмі редактора посідає 

скерованість його особистості. Спрямування особистості редактора – це 
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мотиваційна зумовленість його дій, вчинків, усієї позиції визначеними 

життєвими цілями, джерелом яких є попити, соціальні вимоги. Виявляючи в 

діалозі, співробітництві повагу і терпимість до автора, редактор тим самим 

захищає свободу особистості, поновлює культурний спадок, продукує нові 

цінності (О. Жирун) [62; 63; 64].  

Саме це, на нашу думку, є основою мотиваційно-ціннісного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки. 

Узагальнюючи наукові доробки, Г. Горбенко [19], виокремлює три 

складники сутності освіти для журналістського освітнього шляху:  

− перший – це обсяг знань, які потрібно засвоїти, де знання розуміють 

як сумарний суспільний досвід, усвідомлений особою, який вона може 

відтворити та передати іншим;  

− другий – досвід репродуктивної діяльності, який розкривається в 

уміннях діяти в стереотипних обставинах за заздалегідь визначеним зразком; 

− третій – досвід креативного рішення проблем та оригінальний погляд 

на рутинну роботу, здатність діяти в умовах невизначеності та інновацій [19]. 

Зазначимо, що за твердженням Е. Бреннер [247], яка протягом двох 

десятиліть працювала у видавництві, виконуючи роботу в різноманітних 

засобах масової інформації, і зараз є співвласником і видавцем Copyediting, 

очолює товариство з правового редагування та редагування в редакційній 

службі, фахівцю з видавничої справи та редагування, крім опорних знань із 

граматики (за межами навчання в початкових і середніх школах), необхідні:  

знання:  

– щонайменше одного стилю з керування;  

– мови реєстру;  

– стилю написання, включаючи голос і тон;  

– правил редагування, включаючи перевірку явищ і запитів; 

– використання таблиць, графіки, мистецтва;  
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– дозволів та інших юридичних питань;  

– головних процесів публікації;  

– загальнодоступних довідкових джерел; 

уміння:  

− підтримувати добрі буденні взаємовідносини з автором;  

− керувати показниками для редагування;  

− оцінювати час редагування для проєкту;  

− використовувати Microsoft Word на проміжному рівні (наприклад, за 

допомогою Track Trackes, автовиправлення, перевірки орфографії, 

макросів тощо);  

− розв’язувати мовні питання дослідження;  

− досліджувати реальні питання;  

розуміння споживання таких програм, як:  

− пакети MS Office;  

− Adobe Acrobat або Acrobat Reader;  

− Adobe InCopy та/або InDesign;  

− порядок керування вмістом (наприклад, WordPress);  

− програмне забезпечення для обробки тексту (наприклад, документи 

Google) [247].  

Фактори, що суттєво впливають на формування й розвиток 

майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування, виокремлює вчена 

Н. Миколаєнко [139], а саме: 

– мотивація діяльності й пізнавальна активність – тільки та людина 

гідна займатися редакторською діяльністю, яка постійно опановує нові 

знання й прагне використовувати їх у практичній діяльності; 

– здатність до критичного аналізу – саме за умов постійної 

саморефлексії, загального й професійного аналізу діяльності майбутній 

редактор може розвивати та збагачувати свій потенціал, шліфувати 

свою майстерність; 

– самооцінка – є одним із найважливіших показників професійної 
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успішності, саме за умови адекватної самооцінки майбутній фахівець зможе 

працювати за моделлю «рівний – рівному» й здійснювати виховний вплив 

на реципієнтів; 

– дисциплінованість – вимагаючи постійно від себе дотримання 

певних правил і норм, майбутніх редактор зможе досягти реалізації завдань 

що є запорукою успіху й самореалізації молодої людини в сучасному 

суспільстві; 

– цілеспрямованість – уміння ставити перед собою конкретну мету, 

поетапно й системно її досягати, що допомагає фахівцю бачити перспективу 

власного інтелектуального та професійного вдосконалення; 

– морально-етичні, естетичні, духовні цінності – характеризують 

особистість майбутнього редактора як еталон, на який можуть орієнтуватися 

реципієнти, працюючи над розвитком власної особистості; 

– толерантність, уміння формулювати особисту ідею, з повагою 

ставитися до думки іншого – одна з рис самодостатньої особистості, яка є 

гідною суспільства; 

– гнучкість мислення – сприяє знаходженню виходу з будь-якої 

ситуації, практично використати той власний досвід, що буде доцільним при 

вирішенні певного питання; 

– образність мислення – не лише надає можливість створювати щось 

нове, а й допомагає шукати нестандартні підходи та напрями рішення різних 

задач; 

– упевненість у собі – сприяє реалізації професійного потенціалу й 

певною мірою впливати на реципієнтів; 

– оптимізм – допомагає в професійних ситуаціях не втрачати віри в 

позитивний результат і робити все, щоб повною мірою вжити ефективних 

заходів; 

– спроможність безпомилково розкривати питання, знаходити 

найкращі шляхи щодо їх рішення – послужить для майбутнього редактора 

осмислити відповідальність обраної ним професії. 
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Дослідження призначення ходів пізнання (когніції) в структурі п’яти 

моделей соціальних комунікацій (Торонтської школи соціальних 

комунікацій; соціально-комунікаційна в теорії К. Крейга; трансцендентна 

соціальної комунікації Н. Палашева; модель SCERTS Б. Прайзента та модель 

соціально-комунікативної компетентності), надало можливість з’ясувати, що 

у двох п’ятих частинах досліджених моделей соціальних комунікацій їх 

автори враховують саме категорію когніції (О. Холод) [223]. 

Узагальнюючи наведене, у структурі готовності фахівця з видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки виокремлюємо: мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний та особистісний компоненти. 

З огляду на зазначене вище, на основі теоретичного розгляду наукових 

робіт [15; 68; 69; 105; 110; 79; 162], опираючись на положення нормативно-

законодавчих документів [169; 170; 173; 174; 176], базуючись на 

концептуальних підходах щодо формування готовності фахівців до 

професійної діяльності: різноманітних напрямів (Л. Безкоровайна, І. Бех, 

Н. Бібік, С. Бондар, О. Гура, І. Зязюн, О. Овчарук, С. Сисоєва та ін.) [12; 15; 

16; 18; 47; 71; 159; 203] та в умовах коледжу (М. Братко, Н. Мачинська та ін.) 

[19; 111]; видавничої справи та редагування (О. Жирун, І. Матросова, 

В. Хоню та ін.) [62; 63; 110; 229], поняття готовність фахівця з видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки розглядається в дослідженні як складна інтегративна 

якість, що є показником здатності до професійної діяльності в масмедійній та 

видавничій індустрії, поєднує в собі мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 

особистісний компоненти.  

У роботі сформульовано, що структуру зазначеної готовності 

складають взаємопов’язані компоненти, які характеризуються так: 

– мотиваційний – відображає стійке прагнення до оволодіння 

системою знань й умінь із видавничої справи та редагування, навичок 

застосування засобів інфографіки для формування інформаційно-
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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. 

Таким чином, зазначене переконує в доцільності обраного предмета 

дослідження, актуалізує його вивчення, а також зумовлює необхідність 

з’ясування світового досвіду та вітчизняних тенденцій процесу навчання 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки, характеризує 

важливість розробки діагностичного інструментарію для визначення стану 

готовності цих фахівців. 

 

1.3. Світовий і вітчизняний досвід підготовки майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки 

 

Нині в Європі медіаіндустрія стрімко розвивається, подвійний порядок 

публічного та комерційного мовлення, яку іменують європейською 

аудіовізуальною моделлю мовлення, породила тенденції до різнобарвного, у 

культурному твердженні контенту та сервісів, що є непритаманним для 
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України. Проте, особлива стадія соціально-політичної кризи 2014 р. 

перетворила гідний поштовх у розростання новітніх конвергентних медіа 

(Л. Мудрак) [146].  

Як стверджує Н. Пономаренко, порядок фахової підготовки бакалаврів 

гуманітарних наук у сфері журналістики в університетах США ґрунтується 

на певних теоріях (семіотична, культурологічна, естетична, ін’єкційна, теорія 

розвитку критичного мислення й активного навчання), концепціях 

(конструктивізму, когнітивізму, цивільної освіти, національної безпеки 

конвергентного суспільства), принципах (загальнодидактичні та специфічні); 

та підходах (особистісно-діяльнісний, міждисциплінарний, 

культурологічний, акмеологічний, компетентнісний, аксіологічний, 

системний) [162, с. 58–59]. 

Доцільно помітити внесок у розвиток підготовки спеціалістів із 

журналістики та редагування, котрий реалізував М. Лін, педагог у Нью-

Джерсі (США). Він є основоположником школи цифрової журналістики 

MulinBlog з безоплатними онлайн-курсами, а саме: 

− аудіо слайд-шоу; 

− передслово до маркетингу соціальних медіа; 

− написання для інтернету; 

− google mapping для комунікаторів; 

− передмова до візуалізації показників; 

− ознайомлення з Web Metrics та Google Analytics та т. ін. [256].  

Важливо, що MulinBlog ‒ це місце, де вчений М. Лін ділиться власними 

дослідженнями та ідеями щодо цифрової або мультимедійної журналістики зі 

здобувачами, педагогами та медіапрофесіоналами. Цей блог було 

започатковано у 2012 р. і спостерігається постійний зріст трафіку. Теми, які 

М. Лін регулярно описує, охоплюють такі частки: 

− як опрацювати академічну програму з цифрової/мультимедійної 

журналістики; 

− контент-тренінг, маркетинг у суспільних мережах і бренд-
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журналістика; 

− викладання/вивчення показників журналістики; 

− мобільний збір новин і репортажі на смартфонах; 

− виготовлення, розповсюдження і презентація мультимедійних 

історій; 

− аудіо-, фото-, слайд-, шоу-виготовлення; 

− опрацювання для інтернету: оптимізувати тексти для онлайн-

презентації; 

− цифрові і мобільні стратегії для ЗМІ здобувачів [256].  

Як підтверджує теоретичний аналіз, на сьогодні у всесвітній 

співдружності послуги з інфографіки надають такі товариства, як: InfoNewt – 

заснована дизайнером, інструктором і автором Cool Infographics, Р. Крум, 

орієнтована на удосконалення візуальної комунікації, як внутрішньої, так і 

зовнішньої, за сприяння інноваційної візуалізації показників та прийомів 

інфографічного проєктування. Зазначені структури включають діаграми, 

ілюстрації, схеми, карти та складні подання даних [252].  

На основі дослідження підготовки фахівців із видавничої справи та 

редагування у закладах вищої освіти Сполученого Королівства Великої 

Британії, з’ясовано, що така підготовка відбувається у 28 університетах і 

коледжах цієї країни [257]. 

Зокрема, в університеті Плімут (MA Publishing University of Plymouth) 

[262], під час освіти за програмою магістра з друкарської справи, студенти 

удосконалюють важливі редакторські, виробничі та маркетингові навички, 

працюючи з відповідними галузевими цифровими технологіями. В 

основному, увагу освітян сконцентровано на працевлаштуванні: здобувачі 

освіти безпосередньо беруть участь у видавничих проєктах, їздять на 

національні галузеві події та будують мережу професійних контактів.  

Випускники мають можливість для працевлаштування за такими 

напрямами, як: Oxford University Press, Cambridge University Press, Wiley, 

HarperCollins, Macmillan Publishers, FW Media та Quadrille Publishing. 

http://coolinfographics.com/book/
https://www.postgraduatesearch.com/university-of-plymouth/cp-114727
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Студенти встановлюють мережу контактів через спеціальний модуль 

працевлаштування, а також безпосередньо співпрацюють над видавничими 

проєктами з викладачами Плімутського університету. 

До навчальних модулів програми підготовки належать такі, як: 

− MAPU722. Міжнародний видавничий бізнес: друк та цифрове ядро. 

Цей модуль дозволяє студентам від видавничої справи засвідчити 

взаємозв'язок із навичками для виробництва твору для публікації. Вивчається 

низка опублікованих засобів масової інформації та спільний характер 

проєктів, які забезпечують публікацію роботи. 

− MAPU723. Працевлаштування, створення мереж та розміщення в 

галузі – основне. Цей модуль потребує від студента проведення переговорів 

та зв’язків із зовнішнім агентством з метою залучення досвіду роботи в 

галузі або співпраці для розробки та виробництва видавничого проєкту. Це 

також можна переробити у вирішальний чималий проєкт. 

− Процес публікації MAPU718 – основний. Цей модуль пропонує 

можливість ефективно залучатись на різних стадіях видавничого процесу, 

беручи до уваги прийоми виготовлення, розповсюдження, зміст, структуру, 

цільову аудиторію та життєздатність з точки зору придатності продукції, 

якості та прибутковості. 

− MAPU724 Masters Publishing Dissertation or Masters Project Report – 

Core. Цей модуль вимагає від студента проведення перемов та зв’язків із 

зовнішнім агентством з метою залучення досвіду роботи в галузі або 

співробітництві для розроблювання та виготовлення видавничого проєкту. 

Це також можна переробити у вирішальний великий проєкт.  

− MAPU721. Творче проєктування та аналіз у видавничій праці є 

основоположним. Даний модуль вимагає від здобувача оцінки дійсного 

видання та/або створення та розгляду потенційної публікації шляхом 

розуміння цільової аудиторії, змісту, будови, методів створення та 

розповсюдження [262]. 
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Отже, визначними рисами підготовки майбутніх фахівців із видавничої 

справи в університеті Плімут Великої Британії є практико орієнтований, 

професійно цілеспрямований зміст освіти, сталий зв’язок із закладами 

професійної сфери, можливість працевлаштування для випускників.  

Завдяки вивченню досвіду підготовки майбутніх фахівців із видавничої 

справи в країнах Європи, ми дізналися, що в Італії здійснюється підготовка з 

історії поліграфії та видавничої справи в Міланському університеті 

(Università degli Studi di Milano) [261].  

Метою курсу є ознайомлення з темою створення та поширення преси в 

Європі, частками спадкоємності у світі книговиробництва та задоволенням 

від рукописної книги з перших десятиліть поширення творів після винаходу 

Гутенбергом друкарського верстата до остаточного підтвердження преси як 

нового засобу виготовлення книг. 

За хронологічною дугою з середини XV ст. до кінця XVIII ст. курс має 

на меті проаналізувати виробництво та обіг літературних текстів та форми 

цензурного контролювання, від покажчиків заборонених книг до наслідків 

репресивних дій на читачів. Мета – привернути увагу студентів до корисного 

зіставлення різних дисциплін. 

Програма курсу: 

− Модуль А. Друкарня, книжкова професія та читання в Європі  

(XV-XVIII ст.). Курс має на меті розглянути, як друк розповсюджувався 

всією Європою, елементи спадкоємності виготовлення та використання 

рукописів у перші десятиліття після винаходу Й. Гутенберга до останнього 

підтвердження нових засобів виробництва книг. 

− Модуль Б. Аналіз професій, що беруть участь у виготовленні та 

тиражуванні друкованої книги, зосереджуючись, зокрема на призначенні 

коректорів (редакторів), перекладачів та торгівців книгами. 

− Модуль С. Аналіз різноманітних трансформацій в історії письмової 

культури як у виробництві, так і в ході створення книг, аж до недавнього 

переходу від друкованої книги до електронної книги [261]. 
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Отже, зазначимо, що важливими рисами підготовки майбутніх фахівців 

з історії поліграфії та видавничої справи в Міланському університеті, є те, що 

передбачуваними наслідками цього навчання є здобуття знань з історії 

поліграфії та видавничої справи через різні методологічні орієнтації, у межі 

діалогу між історією культури, філологією та бібліографією. Він також має 

на меті заохочувати до різновиду розгляду, який не відокремлює історію 

текстів від історії їхньої суттєвості і який завжди враховує історичність 

творів та засіб їх розповсюдження [261]. Отже, студенти закладу освіти, 

шляхом вияву відмінних видів, набувають навичок, необхідних для аналізу 

історичного контексту, у якому вдосконалюються культурні проєкти, а також 

друкарська та редакторська практика. 

На основі освітнього досвіду Німеччини з’ясовано, що в університеті 

Макромедіа (Macromedia University) [255] здійснюється підготовка 

бакалаврів за програмою ЗМІ та комунікації за такими спеціалізаціями, як: 

медіа та управління комунікаціями; управління брендом; музичний 

менеджмент. Бакалаврські програми цілеспрямовані на практично 

орієнтований зміст навчання, викладаються повністю англійською мовою.  

Важливо, що цифровізація та технологічні інновації вбудовані в 

навчальну програму з урахуванням практичного досвіду застосування. 

Університет організовує підготовку фахівців до найвищих рівнів у 

міжнародному професійному середовищі [255]. 

Щодо коледжів Емерсон (Бостон, США), виявили, що вони є 

міжнародно широковідомим провідним інститутом гуманітарних наук, 

присвяченим комунікації та мистецтву. Його академічні спеціальності та 

програми дозволяють стати творчою потужністю в галузях, що формують 

суспільство, культуру та майбутнє  чи то студент, який тільки розпочинає 

свою подорож до університету, чи сучасний професіонал, який бажає 

розширити свій досвід, коледж пропонує одну з найбільш поважних та 

елітних національних програм для студентів у галузі журналістики. 
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Журналістика BS дає студентам навички та впевненість зануритися у сфери 

політики, культури, громадської справедливості та міжнародних криз [250].  

Наступний коледж, який ми обрали для дослідження, є Льюїс  

Державний коледж Кларка (LCSC)  чотирирічний державний коледж 

бакалаврату (Льюїстон, штат Айдахо, США) [254].  

Завдяки академічним та професійно-технічним програмам, LCSC 

пропонує ступінь із зв’язку та ЗМІ. Фахівці з проблем комунікації та медіа 

вивчають методи письмового, візуального та усного спілкування, 

зосереджуються на дослідженнях та презентаціях.  

Цей напрямок готує студентів до кар’єри в галузі ЗМІ у галузі 

продажів, мовлення, зв’язків із громадськістю, реклами, мовлення, 

передвиборчої агітації, спортивного спілкування та охорони здоров’я. 

Комунікація та медіа є великим напрямом, отже, серед дисциплін, що 

вивчаються, є такі, як: рекламування; анімація та відеографіка; 

аудіовізуальна техніка; трансляційна журналістика; торговельне та рекламне 

мистецтво; комунікативні дослідження; мовленнєва комунікація та риторика; 

комунікації, журналістика та суміжні програми; дизайн та візуальні 

комунікації; дизайн та прикладне мистецтво; цифрові комунікації та 

медіа/мультимедіа; кіно/відео та кінематографія; загальна журналістика; 

графічний дизайн; зв’язок зі здоров’ям; дослідження ЗМІ; організаційне 

спілкування; фотографія; фотожурналістика; політична комунікація; зв’язки з 

громадськістю, рекламування та прикладна комунікація; управління іміджем; 

видавнича справа; ілюстрація; цифрові зображення; радіо і телебачення; 

техніка радіо, телебачення, цифрового зв’язку та звукозапису  

тощо [254]. 

Отже, на основі розгляду світового досвіду підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування [255; 261; 262] встановлено, що 

основними рисами цієї підготовки в закладах освіти (університетах 

і коледжах) є: 
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− практико орієнтований зміст освіти, побудований із використанням 

найсучасніших цифрових, мультимедійних інновацій; 

− стабільний зв’язок із закладами професійної сфери; 

− участь студентів у видавничих проєктах; 

− участь студентів у національних галузевих подіях; 

− гарантована можливість працевлаштування для випускників. 

Щодо підготовки досліджуваних фахівців у національній системі, як 

підтверджує теоретичний розгляд (Н. Зелінська, Е. Огар, Ю. Фінклер, 

Н. Черниш) [67], зміни в професійній діяльності фахівця з видавничої справи 

та редагування спричинюють перетворення й у навчальному процесі ‒ і на 

рівні загального робочого плану його фахової підготовки, і на рівні змісту та 

побудови самостійних дисциплін, що його сповнюють.  

Поряд із традиційними редакторськими дисциплінами (редакторський 

аналіз, методичні, термінознавчі та лінгвостилістичні основи редагування, 

прикладна і функціональна стилістика, підготовка до друкування 

різноманітних видів літератури), уведено нові курси, присвячені питанням 

видавничого маркетингу та бізнесу, рекламуванню видавничої продукції в 

умовах ринку, новітнього книжкового дизайну, мультимедійних технологій.  

Утім, як і раніше, основний акцент робиться на ґрунтовному і 

всебічному вивченні дисциплін, які формують загальне бачення культури 

видання та власне видавничої практики, – це питання набуває в умовах ринку 

своєрідної актуальності. У минулому залишилося формулювання 

редагування як триєдиного процесу політичного, наукового й літературного 

опрацювання тексту та належна методика редакторської праці. Сьогоднішній 

редактор звільнився від догм, що регламентували його творчість, але він 

продовжує лишатися не звільненим від підвищених вимог публіки читачів 

(справа активізується через антагонізми між культурою книжною та 

культурою аудіовізуальною). Просте розуміння самостійності як своєрідне 

потрактування твердої заборони на цензуру нерідко продукує 

вседозволеність, яка у видавничій діяльності виражається у публікації чого 
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завгодно і як завгодно. Тому, за визначенням науковців, у процесі навчання 

майбутнього видавця-редактора важливо прищепити йому почуття 

громадської відповідальності за наслідки власної праці [67].  

У національній системі підготовку фахівців із видавничої справи та 

редаугвання здійснюють заклади освіти різних рівнів. Розглянемо детальніше 

специфіку підготовки досліджуваних нами фахівців у вітчизняній освіті.  

Зокрема, у Запорізькому національному університеті випускник 

освітньої програми «Видавнича справа та редагування» може бути 

працевлаштований коректором, фахівцем із видавничо-поліграфічного 

підприємства, фахівцем із комп’ютерної графіки (дизайну), дизайнером-

виконавцем мультимедійних об’єктів. Можливість набути практичні навички 

й засвідчити правильність професійного відбору студенти мають у провідних 

видавничих та поліграфічних структурах України [66]. 

До проведення занять у закладі залучаються фахівці з практичним 

досвідом роботи у видавничо-поліграфічній галузі. Здобувачі освіти мають 

можливість створення особистих друкованих та мультимедійних видань 

(електронні журнали, газети, брошури) від задуму до реалізації. Інноваційні 

методи проведення навчальних занять формують сучасного фахівця, який 

користується попитом на ринку праці. Освітня програма передбачає 

підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями, як: 

електронні видання, друковані видання [66].  

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, 

що їх набувають випускники, а також їх спроможністю застосовувати здобуті 

знання, навички відповідно до завдань професійної діяльності, зокрема: 

редагування та коректури текстів різноманітних видів та жанрів; здійснення 

додрукарської, друкарської та післядрукарської підготовки видань; верстки 

та макетування різних типів поліграфічної продукції; формування дизайну 

видання; вживання навичок поліграфічного виробництва, підтримки сайту; 

комп’ютерної обробки, редагування та підготовки до оприлюднення в 

Інтернеті або друкованих публікаціях різних видів зображальних оригіналів: 
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текстових, ілюстративних (фотографічних, нефотографічних, інфографіки, 

відео), комбінованих (візитівки, рекламні продукти тощо); опанування основ 

маркетингу та промоції видавничої продукції, іміджування, що в сукупності 

творить особистість професіонала галузі соціальних комунікацій [66].  

У Київському університеті ім. Бориса Грінченка [71] провадять 

підготовку фахівців із видавничо-поліграфічного виробництва за такими 

освітньо-кваліфікаційними рівнями, як: молодший спеціаліст (в 

університетському коледжі) (фундаментальними дисциплінами є: сучасна 

українська мова і прикладна стилістика; комп’ютерно-видавничі технології; 

редагування наукової, навчальної, художньої та іншої літератури; організація 

та економіка видавничої діяльності; електронні видання та інтернет; 

рекламознавство і підготовка рекламних видань); перший (бакалаврський) (в 

Інституті журналістики); другий (магістерський); третій (освітньо-

науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти за спеціальністю 

011 Освітні, педагогічні науки («Інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті»).  

У межах дослідження цінним є аналіз вітчизняної підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування саме в системі коледжу.  

Зокрема, наголосимо, що у Відокремленому структурному підрозділі 

«Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького 

національного університету» [41] підготовка майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування здійснюється за спеціальністю 

«Видавництво та поліграфія». Серед дисциплін, що вивчаються, є такі, як: 

робота з растровою графікою (Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint); створення 

й редагування векторної графіки (AdobeIllustrator, Corel Draw); комп’ютерне 

проєктування (AutoCAD); моделювання тривимірних об’єктів (3Ds MAX); 

верстка друкованої продукції (Adobe InDesign, PageMaker); дизайн 

поліграфічної продукції; комп’ютерно-видавничі комплекси та мережі; 

обробка текстової інформації; технічне редагування; основи web-дизайну; 

створення Flash-анімації; обробка аудіо-, відеоінформації; теорія кольору; 
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основи поліграфічного виробництва; поліграфічні матеріали; обладнання для 

виготовлення друкарських форм; основи програмування.  

Випускники закладу освіти мають можливості працевлаштуватися на 

таких професійних посадах, як: графічний дизайнер, фахівець з комп’ютерної 

графіки, дизайнер поліграфічної продукції, верстальник, друкар, технічний 

редактор, оператор комп’ютерного набору, фахівець видавничо-

поліграфічного виробництва [41].  

У Відокремленому структурному підрозділі «Економіко-правничий 

фаховий коледж Запорізького національного університету» готують фахівців 

із видавничої справи та редагування за спеціальністю 061 «Журналістика» 

[39], сфера діяльності яких охоплює такі підприємства: видавництва, 

друкарні, поліграфічні підприємства, друковані та електронні засоби масової 

інформації, рекламні агенції.  

Функції фахівця полягають в укладанні угод з авторами, набір 

матеріалів для публікацій у видавництвах та засобах масової інформації, 

оцінці й рецензуванні авторського оригіналу, перевірці фактичного 

матеріалу, вичитуванні рукопису, редакційному опрацюванні журналістських 

текстів, забезпеченні дотримання вимог державних стандартів та 

рекламування окремих груп творів у засобах масової інформації.  

Важливо, що до посад, які зможе обіймати випускник, належать 

такі, як: фахівець видавничої справи та редагування, коректор, редактор, 

оброблювач інформації, оброблювач замовлень, друкар.  

Отримавши фахову освіту, випускник цього закладу зможе: 

реалізуватись у видавничому бізнесі, сфері рекламної комунікації; працювати 

у видавничо-поліграфічній структурі, репортером у друкованих та 

електронних засобах масової інформації, бути театральним, літературним 

критиком (online); створювати інтернет-видання, інтернет-сайти, займатися 

комп’ютерним дизайном [39]. Актуально, що отримана спеціальність дає 

змогу випускникам стати провідними фахівцями на ринку праці. 
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У Галицькому коледжі ім. В. Чорновола підготовка майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування також здійснюється за 

спеціальністю 061 «Журналістика» освітньою програмою «Видавнича справа 

та редагування.  

Серед дисциплін освітньо-професійної програми є такі, як: основи 

видавничої справи та поліграфії, загальне редагування, основи редакторської 

майстерності, основи журналістської майстерності, сучасна українська мова і 

практична стилістика, коректура, теорія масової комунікації, комп’ютерно-

видавничі технології; редагування наукової, науково-популярної і ужиткової 

літератури, навчальної, довідкової світоглядної та художньої літератури, 

редагування електронних видань, тощо.  

Варто підкреслити, що випускники мають можливості для 

працевлаштування на такі підприємства, як: видавництва і друкарні; 

рекламні, рендингові та PR-агенції; інформаційно-аналітичні центри; 

друковані та електронні ЗМІ; PR-відділи державних і комерційних установ; 

пресслужби підприємств, політичних партій, громадських організацій; 

контент-редакторами; Digital-редакторами [40].  

Опрацювання в межах дослідження сучасного стану підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування у Львівському 

поліграфічному коледжі Української академії друкарства з’ясували, що ця 

підготовка відбувається за спеціальностями  061 «Журналістика» та 

186 «Видавництво і поліграфія» освітньою програмою «Видавнича справа 

та редагування [98].  

Як наголошено на сторінці офіційного сайту закладу, сьогодні зміст 

завдань редактора розширився відповідно до потреб суспільства. Випускники 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування» – це 

фахівці з організації видавничої справи та редагування всіх різновидів 

текстових, ілюстраційних, аудіо- та відеоповідомлень, паперових та 

електронних публікацій.  

 



83 

 

Випускники цього закладу освіти стають фахівцями видавничо-

поліграфічного виробництва і можуть працювати редакторами, 

літературними редакторами, технічними редакторами, коректорами, 

референтами, прес-секретарями у державних і приватних видавництвах; 

редакціях газет і журналів; редакціях телебачення і радіомовлення; 

рекламних агенціях та рекламних відділах підприємств; державних органах 

законодавчої та виконавчої влади; маркетингових відділах; органах масової 

та спеціальної комунікації [98]. 

Зазначимо, що, вступивши на навчання за освітньою програмою 

«Видавнича справа та редагування», студенти можуть не лише 

сформулювати та повністю реалізувати свої творчі таланти, а й навчитись 

майстерно володіти словом, а згодом – організовувати мовленнєвий простір 

української держави, оскільки ця програма є назрілою на сьогодні та 

далекосяжною на майбутнє, тут навчаються ті, кому не байдужа доля 

українського слова та української думки, хто вболіває за культуру 

промовленого та написаного, культуру суспільства взагалі [98]. 

У Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж 

інженерії та управління Національного авіаційного університету» (КІтУ 

НАУ), який є державним закладом фахової передвищої освіти, здійснюється 

підготовка молодшого спеціаліста галузі знань: видавництво та поліграфія за 

спеціальностями: 061 «Журналістика», 186 «Видавництво і поліграфія».  

Посади, які можуть обіймати випускники після закінчення навчання:, є 

такими  

− дизайнер рекламної та сувенірної продукції; 

− фахівець із PRE-press у видавництвах; 

− графік-дизайнер книжних та журнальних публікацій; 

− спеціаліст з комп’ютерної графіки; 

− розроблювач дизайну WEB-сайтів та мультимедійних публікацій; 

− художній конструктор пакувальної та етикетної продукції; 

− художній та технічний редактор у видавництвах [32]. 
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Тож, здійснений аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування в закладах вищої освіти України [98] 

підтвердив її актуальність.  

З метою з’ясування дійсного стану застосування засобів інфографіки в 

ході фахової підготовки спеціалістів із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору зі здобувачами освіти та 

викладачами закладів фахової передвищої та вищої освіти України, а також 

фахівцями, які працюють у галузі соціальних комунікацій (засоби масової 

інформації, видавництва, поліграфічні підприємства, рекламні агенції, 

пресслужби) було проведено анкетування за авторськими анкетами  

(Додатки В.1, В.2, В.3). 

До загальної кількості опитуваних увійшли: 516 здобувачів освіти 1-4 

курсів спеціальностей 061 «Журналістика», 186 «Видавництво та 

поліграфія»; 45 педагогічних і науково-педагогічних працівників, які 

здійснюють цю професійну підготовку, та 44 фахівці підприємств із 

соціальних комунікацій (видавництва, поліграфічні підприємства, рекламні 

агенції, пресслужби тощо) України. 

Отже, респондентами виступили студенти і викладачі таких закладів 

освіти України, як: Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-

правничий фаховий коледж Запорізького національного університету» [39]: 

викладачів: 19 осіб, студентів: 106 осіб; Відокремлений структурний 

підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж ЗНУ» [32]: 

викладачів: 10 осіб, студентів: 79 осіб; Відокремлений структурний підрозділ 

«Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії 

друкарства» [98]: викладачів: 11 осіб, студентів: 304 особи; Фаховий коледж 

Класичного приватного університету: викладачів: 5 осіб, студентів: 57 осіб. 

Також у проведеному анкетуванні взяли участь: 44 фахівці з 

14 структур, підприємств, організацій видавничо-поліграфічної та медійної 

галузей, а саме: 4 фахівці редакційно-видавничого відділу Запорізького 

національного університету, 6 працівників пресслужби Запорізького 



85 

 

національного університету та 5 працівників Видавничого будинку 

«Кераміст».  

Зважаючи на завдання дослідження, враховуючи специфіку фахової 

підготовки спеціалістів із видавничої справи та редагування до створення 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки, під час 

анкетування ми також враховували думки фахівців-практиків тих 

організацій, які виступають базами для проходження практики студентів, що 

підтверджено договорами про співпрацю.  

Отже, в проведеному нами опитуванні взяли також участь: 

2 працівники видавництва «ЛІПС»; 4 фахівці муніципального телеканалу 

«Z»; 2 працівники телеканалу ТРК «Алекс»; 4 працівники Філії публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» «Запорізька регіональна дирекція»; 3 фахівці ЗНТРК «ТВ-5»; 

2 працівники Інформаційно-аналітичного порталу «Акцент»; 2 працівники 

газети «Індустріальне Запоріжжя»; 3 працівники Обласної академічної газети 

«Запорізький університет»; 2 фахівці газети «Запорозька Січ»; 2 працівники 

незалежного порталу «Пороги»; а також 3 фахівці підприємства інтернет-

радіо «Universе».  

Проаналізуємо результати відповідей опитаних нами в межах 

дослідження респондентів.  

Відповідно до змісту розробленої нами анкети, респондентам було 

запропоновано надати відповіді на такі питання, як:: «Чи привертає Вашу 

увагу використання інфографіки в засобах масової комунікації, навчальних 

виданнях тощо?»; «Чи вважаєте Ви важливим використання інфографіки в 

освітньому процесі?»; «Чи використовують викладачі інфографіку під час 

навчальних занять?»; «Чи створювали Ви інфографіку при підготовці до 

навчальних занять?», «Чи готові Ви використовувати інфографіку у своїй 

майбутній професійній діяльності?». 

За результатами анкетування нами визначено, що використання 

інфографіки привертає увагу у майбутніх фахівців з видавничої справи та 
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редагування 72 % студентів. У той же час не привертає увагу використання 

інфографіки у майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування лише 

12 % студентів.  

Вагалися з відповіддю 16 % студентів, що вказує на достатню 

обізнаність опитуваних у привернені уваги під час використання інфографіки 

у майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування. Водночас варто 

було встановити, чи створювали майбутні фахівці з видавничої справи та 

редагування інфографіку при підготовці до навчальних занять.  

Відповіді на це питання ми отримали такі: 21 % осіб  не створювали 

інфографіку, 79 % респондентів  створювали, що свідчить про усвідомлення 

здобувачами важливості використання інфографіки під час освітнього 

процесу.  

Слід підкреслити, що на основі цих відповідей було встановлено, що 

використання інфографіки привертає увагу у майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування  така відповідь спостерігалася у 95,43% 

студентів.  

Не привертає увагу використання інфографіки в майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування  в 1,78 % здобувачів. Також за 

результатами проведеного анкетування нами було встановлено, що вагались 

із цією відповіддю 2,79 % студентів, що вказує на достатню обізнаність 

опитуваних у привернені уваги під час використання інфографіки у 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування (Додаток В.1).  

На Рис. 1.1 переконливо відображено зазначені результати відповідей 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування.  

 

 



87 

 

 

 

Рис. 1.1. Результати відповідей здобувачів освіти на запитання «Чи 

привертає Вашу увагу використання інфографіки в засобах масової 

комунікації, навчальних виданнях тощо?» 

 

 

Водночас, на питання анкети «Чи схиляєтесь Ви до думки, що 

інфографіка є ефективним засобом засвоєння навчального матеріалу?» 

позитивну відповідь надали 95,43% респондентів, що значно перевищувала 

кількість респондентів, які не вважали інфографіку ефективним засобом 

засвоєння навчального матеріалу (1,79%), або не мали чіткої відповіді на 

поставлене питання (2,78%) (Додаток В.1.).  

Вищенаведене вдало продемонстровано на Рис. 1.2.  
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Рис. 1.2. Результати відповідей здобувачів освіти на запитання «Чи 

схиляєтеся Ви до думки, що інфографіка є ефективним засобом засвоєння 

навчального матеріалу?» 

 

 

Отже, зважаючи на результати анкетування, підтверджено, що 

більшість опитаних здобувачів освіти вважають важливим впровадження 

інфографіки в освітній процес (95,99% осіб).  

Натомість 1% з них не вбачає необхідності у впровадженні зазначених 

засобів в освітній процес, а 3,01% студентів вагаються з відповіддю 

(Додаток В.1) (Рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Результати відповідей здобувачів освіти на запитання «Чи 

вважаєте Ви важливим використання інфографіки в освітньому процесі?» 

 

 

На питання «Чи використовують викладачі інфографіку під час 

навчальних занять?» більшість здобувачів освіти надали стверджувальну 

відповідь (42,83% осіб).  

Значно меншою була частина студентів, на думку яких викладачі не 

впроваджували в освітній процес зазначені засоби (15,81%), або які не 

змогли чітко визначитись із відповіддю (31,36% осіб). 

Водночас, визнали себе такими, що є готовими запропонувати 

викладачам використовувати інфографіку при поданні лекційного матеріалу 
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97,77% респондентів і лише 2,23% студентів відмовились би чи не мають 

чіткої позиції з поставленого питання. 

Важливо, що при підготовці до навчальних занять майбутні фахівці з 

видавничої справи та редагування створювали інфографіку 29,40% осіб; 

35,75 % студентів не створювали, а 34,86% з опитуваних вагалися з 

відповіддю, що свідчить про недостатню обізнаність здобувачів освіти з 

використання інфографіки. 

У той же час, 43,54% студенти зазначили, що серед завдань, які 

задавали викладачі, були і завдання зі створення інфографіки. Натомість, 

значно меншою була кількість здобувачів освіти (16,48%), на думку яких, 

таких завдань викладачі не задавали, або які вагались із відповіддю (39,98%). 

Серед опитаних здобувачів освіти більшість хотіли б навчитися 

створювати інфографіку (99,00%) та використовувати її у своїй майбутній 

професійній діяльності (98,22%).  

Проте, лише 24,72% з них вважають, що вже мають навички створення 

інфографіки, 27,73% не певні у власних можливостях створення інфографіки, 

а 47,66% взагалі не змогли визначитись із відповіддю на поставлене питання.  

Також на запитання щодо готовності використовувати інфографіку у 

своїй майбутній професійній діяльності, 67,2% здобувачів освіти відповіли, 

що не готові, 23,3%  готові, 9,5% респондентів  вагалися з відповіддю.  

На основі аналізу відповідей студентів встановлено, що 96,33% із них 

вважають, що навички застосування інфографіки допоможуть ефективно 

працювати у майбутній професійній галузі. Протилежної думки були лише у 

1,67% респондентів, вагались із відповіддю 2% осіб. 

Також важливими для нашого дослідження були відповіді викладачів, 

які здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування в коледжах, на такі запитання анкети, як: «Чи 

доцільним, на Вашу думку, є використання інфографіки в освітньому 

процесі?»; «Чи схиляєтеся Ви до думки, що інфографіка є ефективним 
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засобом формування професійної компетентності фахівців видавничої справи 

та редагування?»; «Як Ви вважаєте, чи сприяє інфографіка формуванню 

професійних компетентностей майбутнього фахівця видавничої справи 

та редагування?».  

Аналіз результатів опитування викладачів дозволив дійти певних 

висновків (Додаток А. 2).  

На основі аналізу відповідей встановлено, що використання 

інфографіки для майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування є 

доцільним, про що свідчить 89,58% респондентів, які відповіли «так»; не 

вважать доцільним використання інфографіки 2,09% респондентів, 

які відповіли «ні», та 8,33% осіб відповіли «важко відповісти» 

(Додаток В. 2) (Рис. 1.4).  

Також, на питання «Чи використовуєте Ви інфографіку при викладанні 

професійно орієнтованих дисциплін?» стверджувальні відповіді надали 

71,88% викладачів, визнали себе такими, що не використовують елементи 

інфографіки у викладанні  15,63% осіб, та вагались з відповіддю 

12,5% опитаних.  

Більшість із викладачів визнали себе такими, що мають навички 

створення інфографіки 73,96%, натомість 12,5% опитуваних не надали на 

поставлене запитання стверджувальної відповіді, а 13,54% респондентів 

вагались із відповіддю на це питання. 

Погодилися з думкою, що інфографіка є ефективним засобом 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування 84,38% викладачів, 6,26% респондентів відповіли «ні», 

вважаючи, що інфографіки не є ефективним засобом формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування, та 9,38% осіб дали відповідь «важко відповісти». 
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Рис. 1.4 Результати відповідей студентів на запитання «Чи доцільним, 

на Вашу думку, є використання інфографіки в освітньому процесі?» 

 

 

Відповідаючи на запитання анкети «Як Ви вважаєте, чи сприяє 

інфографіка формуванню готовності майбутнього фахівця видавничої справи 

та редагування до професійної праці?», 84,38% респондентів надали 

відповідь «так», що свідчить про те, що анкетування проводилось у 

цільовій аудиторії.  

Також 6,25 % респондентів відповіли  «ні», та 9,38% – «важко 

відповісти». 

Відтак, 87,5% викладачів погодилися би внести зміни в робочі 
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програми професійно орієнтованих дисциплін із включенням теми з 

інфографіка, лише 2 % викладачів негативно поставились до зазначених змін, 

і 10,42% з опитаних не мали чіткої відповіді на поставлене запитання; 89,58% 

з опитуваних вважають, що інфографіка сприяє формуванню професійних 

компетентностей майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування, 

лише 1 % має негативне ставлення, а 9,38% вагались надати відповідь; також 

80,21% викладачів визнали, що дисципліна, яку вони викладають, передбачає 

створення інфографіки студентами при виконанні самостійних/ 

індивідуальних завдань, а 19,79% викладачів не вимагають від студентів 

використання засобів інфографіки під час виконання самостійних/ 

індивідуальних завдань.  

На питання «Чи заохочуєте Ви при оцінюванні тих студентів, які 

використовують інфографіку при виконанні самостійних/індивідуальних 

завдань?» позитивну відповідь надали 80,26% викладачів, тоді як 17,74% 

респондентів ніяк не відзначали наявність у самостійних/індивідуальних 

завданнях студентів зазначених форм відображення результатів роботи, 2 % 

респондентів не визначились із відповіддю. Відтак, готовими в подальшому 

використовувати інфографіку в освітньому процесі виявилися 81,25% 

опитуваних викладачів, 10,42% надали негативну відповідь, і 8,33% 

респондентів не мали певної відповіді. Проте, на питання «Чи схиляєтесь Ви 

до думки про те, що вміння створювати інфографіку сприяє 

працевлаштуванню молодих фахівців?» більшість із опитуваних надали 

позитивну відповідь (94,79%). 

З метою визначення дійсного стану затребуваності фахівців із 

видавничої справи та редагування засобами інфографіки, нами також 

проведено анкетування потенційних роботодавців, із таких питань, як: «Чи 

повинні, на Вашу думку, працівники видавничої справи та редагування уміти 

створювати інфографіку?»; «Чи важливо для Вас, щоб молодий фахівець умів 

створювати інфографіку?»; «Чи вважаєте Ви інфографіку ефективним 

засобом подання інформації?»; «Чи підтримуєте Ви твердження про те, що 
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інфографіка є одним зі способів привернення уваги?»; а також «Чи 

підтримуєте Ви ініціативу обов’язкового вивчення інфографіки при 

формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців видавничої 

справи та редагування?» (Додаток В.3). 

Зокрема, на поставлене питання «Чи використовуєте Ви інфографіку у 

своїй професійній діяльності?» позитивну відповідь надали 93,18% 

респондентів. Відповідаючи на запитання анкети «Чи повинні, на Вашу 

думку, працівники видавничої справи та редагування уміти створювати 

інфографіку?» 90,91% респондентів надали відповідь «так», що свідчить про 

те, що анкетування проводилось серед цільової аудиторії. Для 9,09% 

роботодавців, які дали відповідь «важко відповісти», зазначене питання, 

вочевидь, не мало достатньої актуальності (Рис. 1.5). 

Зауважимо, що для роботодавців (фахівців-практиків медійної сфери та 

видавничої галузі і поліграфії) важливим також є те, що молодий фахівець 

має вміти створювати інфографіку, про що свідчать позитивні відповіді 

88,64 % респондентів, які відповіли «так». Лише 4,55 % (осіб) респондентів 

відповіли «ні» на це питання. Зважаючи на те, що 93,18 % фахівців відповіли 

«так» на питання «Чи вважаєте Ви інфографіку ефективним засобом подання 

інформації?», можна зробити висновок, що інфографіка є ефективним 

засобом подання інформації. Відповідь «ні» дали 4,55 % осіб, які вважають, 

що інфографіка не є ефективним засобом подання інформації. Також, 

підтверджено, що інфографіка є одним зі способів привернення уваги, про 

що свідчать дані анкетного опитування, а саме 97,73 %  респондентів 

відповіли «так», а 2,27 % респондентів вагались із відповіддю. 

Відповідаючи на запитання анкети «Чи підтримуєте Ви ініціативу 

обов’язкового вивчення інфографіки при формуванні готовності майбутніх 

фахівців видавничої справи та редагування?», 97,73 % респондентів надали 

відповідь «так», що є важливим при формуванні готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування обов’язкове вивчення 

інфографіки, а 2,27 % осіб відповіли «важко відповісти». 
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Рис. 1.5 Результати відповідей здобувачів совіти на запитання: Чи 

повинні, на Вашу думку, працівники видавничої справи та редагування уміти 

створювати інфографіку? 

 

Отже, на основі аналізу світового досвіду підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування [248; 250; 254; 255; 261; 262] 

з’ясовано, що основними рисами цієї підготовки в закордонних коледжах, є: 

− практико орієнтований зміст освіти, побудований із використанням 

найсучасніших цифрових, мультимедійних інновацій; 

− постійний зв’язок із закладами професійної сфери; 

− участь студентів у видавничих проєктах; 

− участь студентів у національних галузевих подіях; 

− гарантована можливість працевлаштування для випускників. 

Аналіз підготовки фахівців із видавничої справи та редагування в 
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українській освітній системі підтвердив її актуальність та необхідність 

модернізації відповідно до: 

− світових тенденцій інформатизації та розвитку видавничо-

поліграфічної галузі; 

− світового досвіду підготовки фахівців із видавничої справи та 

редагування; 

− національного ринку праці в сфері видавництва та поліграфії; 

− вимог фахівців із видавничої справи та редагування; 

− змін в освітніх технологіях, які забезпечують якість набуття знань, 

умінь і навичок формування інформаційно-медійного простору, зокрема, 

засобами інфографіки.  

Результати аналізу сучасного стану підготовки, отримані під час 

анкетування здобувачів  освіти (майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування), педагогічних працівників підрозділів професійної підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування закладів фахової 

передвищої освіти України та роботодавців, засвідчили недосконалість цієї 

підготовки. З’ясовано, що студенти (майбутні фахівці із видавничої справи та 

редагування) не мають достатньо професійних знань, умінь та навичок щодо 

використання інфографіки, але усвідомлюють мету, завдання і функції 

використання інфографіки в освітньому процесі, а також перспективи 

професійного розвитку і кар’єрного зростання. Серед викладачів, більшість 

респондентів використовують інфографіку під час педагогічного процесу для 

кращого засвоєння студентами навчального матеріалу.  

Результати опитування роботодавців засвідчили їх переконання, що 

молодий спеціаліст повинен уміти створювати інфографіку і 

використовувати її в майбутній професійній діяльності. Більшість фахівців 

наголошують на тому, що інфографіка є ефективним засобом формування 

інформаційно-медійного простору.  

Також під час анкетування всі три групи респондентів вказали на 

необхідність використання інфографіки під час формування готовності 
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майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до виконання 

професійної діяльності. 

Узагальнення результатів уможливило підтвердити необхідність 

внесення змін до змісту освіти; доцільність проєктування моделі підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки та визначення 

організаційно-педагогічних умов її ефективної реалізації; важливість 

розроблення критеріально-діагностичної системи оцінювання готовності цих 

фахівців до формування інформаційно-медійного простору з використанням 

засобів інфографіки. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі проаналізовано наукові підходи щодо сутності діяльності 

фахівця з видавничої справи та редагування в педагогічній теорії; викладено 

структуру його готовності до формування інформаційно-медійного простору; 

сформульовано український та зарубіжний досвід її формування. 

На основі теоретичного аналізу засвідчено, що сучасні тенденції 

української держави щодо інформатизації (Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в Україні), подолання кризи у книговиданні, 

створення придатних умов для його розвитку (Закон України «Про державну 

підтримку книговидавничої справи в Україні»), вимагають від систем вищої 

та фахової передвищої освіти якісної підготовки конкурентоспроможного 

фахівця з видавничої справи та редагування із творчим, креативним 

мисленням, котрий володіє системою фахових знань, умінь і навичок 

використання комп’ютерно-видавничих технологій і сучасних 

інформаційних засобів, зокрема інфографіки, у фаховій практиці, готового до 

формування інформаційно-медійного простору в умовах інформаційного 

ринку. Окреслене актуалізує обрану тему дослідження, підкреслює 

необхідність і важливість її скрупульозного вивчення. 
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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).  

Наведене підвищує значення оволодіння майбутніми фахівцями з 

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).  

Акцентовано, що невід’ємним засобом медіапростору є інфографіка як 

частка будь-якого контенту – презентації, публікації, реклами (Ю. Бідзіля, 

Е. Тафті, В. Шевченко та ін.).  

Схарактеризовано такі функції інфографіки, як: раціональна організація 

освітньої діяльності; розвиток креативності, критичного мислення; уміння 

впорядковувати, аналізувати інформацію; підвищення мотивації до навчання (в 

ході 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 

основній інформації (в процесі діяльності за фахом) (К. Голубчак, У. Костюк, 

В. Логвіненко та ін.).  
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Використовуючи зазначені функції у професійній роботі, фахівець із 

видавничої справи та редагування придатний до керівництва, організації, 

здійснення процесу створення та розповсюдження публікації чи видання, 

компетентно володіє новітніми комп’ютерно-видавничими технологіями, 

вміннями проєктувати, конструювати, коректувати, створювати 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 також особливості 

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 в дослідженні 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, 
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редакторської майстерності, сприяння розповсюдженню видавничої продукції, 

розвитку та інтеграції українського інформаційного суспільства. 

На засадах зарубіжного досвіду фахової підготовки з видавничої 

справи та редагування (США, Велика Британія, Німеччина) з’ясовано її 

основні риси: прикладна орієнтованість змісту з використанням 

найсучасніших цифрових, мультимедійних інновацій; постійний зв’язок із 

професійною сферою; участь здобувачів освіти у видавничих проєктах, 

галузевих подіях.  

Водночас, розгляд української освіти визнав відсутність системного 

підходу до цієї підготовки, недостатній рівень використання найсучасніших 

цифрових, мультимедійних інновацій, які забезпечують якість набуття знань, 

умінь і навичок створення інформаційно-медійного простору, зокрема, 

засобами інфографіки.  

За результатами здійсненого пілотного дослідження визначено 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 свідчить про 

необхідність вдосконалення цієї підготовки. 

 

Матеріали досліджень, які ввійшли до розділу, опубліковано 

здобувачем у наукових роботах [120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 

129; 134; 136; 137; 138], а також розкрито в доповідях на наукових 

конференціях, тези яких надруковано та представлено в 

електронному вигляді. 
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РОЗДІЛ 2 

ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ІЗ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ  

ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕДІЙНОГО 

ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ ІНФОГРАФІКИ 

 

 

2.1. Модель підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

 

В процесі проєктування моделі підготовки майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки ми спирались на теоретичні основи 

педагогічного моделювання, що передбачає врахування: аналізу 

законодавчих основ щодо розроблення «освітньої моделі як стратегічного 

напряму державної політики в освіті» (Національна доктрина розвитку 

освіти, Закон «Про вищу освіту», «Про Національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 р.», Закон «Про освіту», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).  

Важливою основою слугували положення Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» [65], а саме: «якість фахової передвищої освіти – 

відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам 

законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним та/або 

міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам зацікавлених 

сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом здійснення процедур 

внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти».  

Важливе підгрунтя у побудові авторської моделі становлять також 

дослідження вчених із різних аспектів вивчення й розроблення моделей, а 

саме: моделі організаційних систем відкритої освіти (В. Биков); формування 
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професійно-комунікативної компетенції у майбутніх менеджерів з туризму в 

процесі вивчення дисциплін за вибором на основі педагогічного 

проєктування (О. Горбачов, С. Тарарієва); формування міжкультурної 

компетентності фахівців сервісу і туризму (В. Лиханова); моделі змісту 

природничо-наукової освіти бакалаврів і магістрів (В. Станкевич); моделі 

загальноосвітніх навчальних закладів (А. Франкфурт); особливості 

моделювання професійної підготовки вчительських кадрів із позицій 

компетентнісного підходу (П. Шапран) й ін. [12,  с. 214–215].  

Стосовно обґрунтування структури авторської моделі, ми спирались на 

наукові роботи Н. Миколаєнко, яка, обґрунтовуючи модель формування 

професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у 

процесі фахової підготовки, визначає такі її блоки, як: цільовий (відображає 

соціальне замовлення, мету, завдання підготовки); змістовий (включає 

теоретичну та практичну підготовку студентів, яка відбувається у ході 

вивчення навчальних курсів і складається з низки блоків: гуманітарного, 

соціально-економічного; природничо-наукового; професійного, практичного 

та змістового ядра – спецкурсу «Професійна культура редакторів дитячих 

освітніх видань»); операційний (охоплює систему форм, методів і засобів 

формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх 

видань); результативний (включає контроль, самоконтроль, оцінку та 

самооцінку сформованості професійної культури майбутніх редакторів 

дитячих освітніх видань) [139, с. 8]. 

Нами розроблено модель підготовки майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки (Рис. 2.1), у якій з опертям на вищезазначене, 

враховано освітні вимоги щодо змісту та організації навчального процесу за 

компетентнісним підходом (Закон України «Про освіту») та забезпечення 

якості фахової передвищої освіти (Закон України «Про фахову 

передвищу освіту»). 



 
Рис. 2.1. Модель підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування  

до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки



У запропонованій авторській моделі зважається на особливості 

майбутньої професійної діяльності фахівців із видавничої справи та 

редагування в сучасних умовах інформатизації та цифровізації суспільства; у 

ній враховано специфіку створення інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки.  

Створена модель містить такі три взаємопов’язані блоки, як: 

теоретико-методологічний, організаційно-змістовий та критеріально-

результативний.  

Зокрема, теоретико-методологічний блок моделі впорядковує та 

інтегрує її складники, містить мету й завдання, що зумовлені соціальними 

вимогами (щодо розвитку вітчизняного інформаційного суспільства та 

повномасштабного входження України до глобального інформаційного 

простору; оновлення та інтеграції освіти; формування умов створення 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки), методологію та 

принципи навчання.  

Обґрунтування методологічних основ системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки базується на 

узагальненні вченими наукових положень щодо методологічних підходів та 

принципів навчання фахівців із видавничої справи та редагування, специфіки 

формування їхньої готовності до створення інформаційно-медійного 

простору, особливостей застосування інфографіки в освітньому процесі.  

Професійна підготовка майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування здійснюється на основі наукових підходів: компетентнісного 

(вбачає переміну результату навчання із стійких знань, умінь та навичок до 

компетенції та набуття компетентності (О. Марущак) [105]); соціально-

комунікаційного (як свідомо організованої методології дослідження, в основі 

якої сягає прояв суспільних вимірів функціонування об’єкта в умовах 

суспільних комунікацій, що дає спроможність розглянути медіапростір у 

ракурсі багатоаспектності, контроверсійності й складності події, й, 
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адекватно, вирізнити виміри аналізованого переконання, які показують 

конгруентне співвідношення інформаційно-комунікаційного та суспільного 

контекстів досліджуваного об’єкта (О. Порпуліт) [164, с. 115]), системного 

та діяльнісного. 

Теоретико-методологічний блок моделі охоплює і принципи  

(загальнодидактичні та специфічні) навчання, до яких (за М. Фіцулою [226]) 

у дослідженні віднесено:  

 до загальнодидактичних: науковості; систематичності; доступності; 

взаємозв’язків навчання з життям; свідомості й активності; наочності 

(«золоте правило» дидактики); міцності засвоєння знань, умінь і навичок; 

індивідуального підходу; емоційності;  

 до специфічних: єдності наукової і навчальної діяльності кафедр і 

викладачів; органічної єдності теоретичної і практичної підготовки 

студентів; участі студентів у науково-дослідній роботі; урахування особистих 

можливостей студентів; спільної діяльності (взаємодії) викладача і студента 

у навчальному процесі; професійної спрямованості навчально- пізнавальної 

діяльності здобувачів. 

Отже, враховуючи зазначене, у нашому дослідженні система 

професійної підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки, її дослідження й оновлення базується на методологічних 

підходах (компетентнісний, системний, діяльнісний, 

соціальнокомунікаційний) та принципах (загальнодидактичних 

та специфічних).  

Організаційно-змістовий блок моделі включає зміст, форми, методи й 

засоби навчання; визначений та впроваджений комплекс організаційно-

педагогічних умов.  

Обґрунтування організаційно-педагогічних умов, доцільності їхнього 

впровадження в освітній процес досліджуваної фахової підготовки, базується 
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на узагальненні теоретичних положень наукових педагогічних праць [8; 12; 

17; 30; 162; 221] щодо їхнього визначення, специфіки фахової підготовки 

фахівців із видавничої справи та редагування в закладах освіти, особливостей 

їхньої майбутньої професійної діяльності, вимог роботодавців до готовності 

цих фахівців формувати інформаційно-медійний простір 

засобами інфографіки.  

Зокрема, С. Тітова зазначає, що «педагогічні умови – це спеціально 

створене педагогічне середовище, що сприяє підготовці майбутніх учителів 

філологічних спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному 

освітньому середовищі й сукупність засобів, об’єктивних можливостей 

навчально-виховного процесу, які забезпечують досягнення мети; 

організаційно-методичними умовами професійної підготовки майбутнього 

вчителя на філологічному факультеті вищого навчального закладу, за 

визначенням авторки, є: формування змісту професійної підготовки; 

управління якістю професійної підготовки відповідно до визначених 

принципів і функцій управління нелінійними системами; європейська 

трансферно-накопичувальна система організації навчального 

процесу» [221, с. 82]. 

Враховуючи зазначене, спираючись на специфіку майбутньої 

професійної роботи фахівців із видавничої справи та редагування в 

інформаційно-медійному просторі (висвітлену в пп 1.1), враховуючи вимоги 

досвідчених фахівців-практиків із видавничої справи та редагування 

(розкритих у пп. 1.2), нами визначено організаційно-педагогічні умови, що 

забезпечують якість реалізації моделі та ефективність процесу підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до створення 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки, а саме:  

 оновлення навчально-методичного забезпечення навчання засобами 

інфографіки;  
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 формування квазіпрофесійного контенту підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування;  

 створення інформаційно-медійного середовища в закладі фахової 

передвищої освіти. 

Виконання окреслених умов реалізується через: 

- форми: аудиторні: лекції (лекції-конференції, лекцій за участю 

фахівців із видавничої справи та редагування); індивідуальні заняття; 

групові заняття (семінари-бесіди, -презентації видавничих проєктів, -

доповіді, -повідомлення, -співдоповіді, -захисти рефератів, -дослідження, -

письмові роботи); практичні заняття (професійно спрямовані практикуми 

та ділові ігри за участю фахівців із видавничої справи та редагування; 

захисти творчих робіт, індивідуальних завдань, проєктів із використанням 

засобів інфографіки; застосування аудіозасобів та відеозасобів); 

позааудиторні (практика, наскрізна практика, самостійна, індивідуальна, 

науково-дослідна, інноваційно-проєктна робота);  

- методи: інтерактивні; інноваційні; майстер-класи; круглі столи; 

воркшопи; презентації; проєктування професійних ситуацій з видавничої 

справи та редагування; портфоліо; онлайн- та відеотренінги;  

- засоби: навчально-методичні матеріали: паперові (навчальні та 

навчально-методичні посібники, роздатковий матеріал для тестів, контролю), 

демонстраційні (презентації, аудіовізуальні матеріали), електронні ресурси 

(освітні системи навчання, соціальні мережи), програмне забезпечення;  

- заходи: наукові, освітні, дослідні, проєктні, рекламні, інноваційні, 

професійно спрямовані, презентаційні (тематичні виставки і дні; екскурсії, 

конференції; освітні, наукові, журналістські семінари й презентації; проєкти) 

із залученням роботодавців – фахівців із видавничої справи та редагування;  

- дисципліни: «Редагування. Загальний курс», «Історія видавничої 

справи», «Теорія масової комунікації. Комунікаційні технології»; 

- спецкурс: «Візуалізація масмедіа».  
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Оптимізація зазначених елементів здійснюється шляхом:  

- модернізації навчальних програм та змісту дисциплін; 

- методичної, науково-дослідної й творчої співпраці викладачів і 

студентів: інтерактивної взаємодії під час реалізації багатоманітних форм і 

методів навчання, зокрема, засобами інфографіки, у ході участі в 

різноманітних заходах; 

- організації освітньої діяльності: розробки і вдосконалення змісту 

дисциплін; проведення занять з різними формами й методами навчання за 

участю представників видавничої справи та редагування; проєктування 

дистанційних курсів як засобів навчання; 

- впровадження в освітній процес методичного забезпечення: 

використання інформаційного наповнення дисциплін та засобів навчання, у 

процесі реалізації різноманітних методів навчання; 

- вирішення комплексу навчально-виховних завдань: формування 

професійних знань, умінь та якостей майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування на основі використання методів і засобів підготовки в процесі 

здійснення організаційних форм навчання та інших заходів. 

Критеріально-результативний блок розробленої авторської моделі 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки містить 

критеріальну систему оцінювання рівня готовності, комплексну методику 

визначення сформованості її компонентів (апробовані та авторські 

методики й тести). 

Розроблено критерії та відповідні рівні готовності майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки (Табл. 2.1, 2.2). 
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Таблиця 2.1 

Структура готовності майбутніх фахівців із видавничої справи  

та редагування  до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

 

Компоненти Критерії Показники 

Мотиваційний 

(М) 

Спонукальний 

(С) 

Розуміння і прийняття майбутніми фахівцями  з 

видавничої справи та редагування  цілей і завдань 

професійної діяльності  

Готовність до їх реалізації та виконання, що 

виражається, насамперед, у пошуку оптимальних 

шляхів підвищення  рівня професійної 

компетентності 

Усвідомлення її значущості у процесі вирішення 

багатьох соціальних проблем 

Потреба у постійному підвищенні рівня 

професійної компетентності, професійній 

самореалізації 

Когнітивний  

(К) 

Змістовий  

(З) 

Знання майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування щодо виконання професійних 

завдань: засвоєння базових понять у галузі 

видавничої справи та редагування, основних 

аспектів професійної діяльності та формування 

інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки 

Діяльнісний 

(Д) 

Технологічний 

(Т) 

Сформованість  основних аспектів професійної 

діяльності з формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки 

Особистісний 

(О) 

Рефлексивний 

(Р) 

Світоглядні якості: ерудиція, прагнення до 

пізнання нового, наявність гуманістичної позиції, 

спрямованість на загальнолюдські цінності, 

наявність громадянської, професійної гідності; 

індивідуальні особливості: впевненість у своїх 

діях, цілеспрямованість, працелюбність, 

наполегливість; 

здатність до самоорганізації: особиста 

дисциплінованість, працездатність; 

об’єктивність оцінювання результатів власної 

професійної діяльності. 
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Таблиця 2.2 

Рівні сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування  до формування  

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

 

К
о
м

п
о
н

ен
ти

 

К
р
и

те
р
ії
 т

а 
х
ар

ак
те

р
и
ст

и
ка

 

Творчий Конструктивний Репродуктивний 

Готовність 

актуалізується на 

високому рівні 

Готовність 

актуалізується на 

середньому рівні 

Готовність актуалізується 

на елементарному рівні 

М
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 (
М

) 

С
п
о
н

у
ка

л
ьн

и
й

 (
С

) 

Виражена 

спрямованість на 

діяльність у галузі 

видавничої справи 

та редагування, 

стійкі орієнтації на 

гуманістичні 

цінності й норми. 

Мотивація 

досягнення стійка. 

Сформованість 

професійно 

значущих якостей 

особистостей на 

високому рівні 

Помірно виражена 

спрямованість на 

діяльність й реалізацію 

функцій у галузі 

видавничої справи та 

редагування. 

Недостатньо виражена 

мотивація досягнення. 

Часткова сформованість 

особистісно- 

професійних якостей. 

Відсутність професійної 

спрямованості на 

діяльність у галузі 

видавничої справи та 

редагування. 

Домінування мотивації 

уникання. 

Несформованість 

особистісно-професійних 

якостей. 
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Продовження Таблиці 2.2 
К

о
гн

іт
и

вн
и

й
 

(К
) 

З
м

іс
то

ви
й
 (

З
) 

Наявність системи 

професійних знань щодо 

діяльності у галузі 

видавничої справи та 

редагування в їх 

міждисциплінарному 

інтеґруванні 

Накопичувальний характер 

професійних знань щодо 

діяльності у галузі 

видавничої справи та 

редагування та 

епізодичність їх 

міждисциплінарного 

інтегрування 

Безсистемні та 

фрагментарні 

професійні знання 

щодо діяльності у 

галузі видавничої 

справи та редагування. 

Д
ія

л
ьн

іс
н

и
й

 (
Д

) 

Т
ех

н
о
л
о
гі

ч
н

и
й

 (
Т

) 

Наявність професійних 

умінь із формування 

інформаційно-медійного 

простору засобами 

інфографіки в їх 

міждисциплінарному 

інтеґруванні, вміння 

співвідносити теоретичні 

знання з практичною 

діяльністю у галузі 

видавничої справи та 

редагування. 

Епізодичність 

міждисциплінарного 

інтеґрування професійних 

умінь із формування 

інформаційно-медійного 

простору засобами 

інфографіки та часткове 

співвіднесення 

теоретичного знання з 

практичною діяльністю у 

галузі видавничої справи та 

редагування. 

Безсистемні та 

фрагментарні 

професійні вміння з 

формування 

інформаційно-

медійного простору 

засобами інфографіки 

у галузі видавничої 

справи та редагування, 

відсутність умінь 

співвідносити 

теоретичні знання з 

практичною 

діяльністю у галузі 

видавничої справи та 

редагування. 

О
со

б
и

ст
іс

н
и
й

 (
О

) 

Р
еф

л
ек

си
вн

и
й

 (
Р

) 

Сформованість цілісної 

самосвідомості 

майбутнього фахівця, 

адекватна самооцінка як 

носія соціокультурних 

цінностей; культура 

рефлексії має досконалу 

форму. 

Недостатньо стійка 

самосвідомість 

майбутнього фахівця, ще не 

готовий до саморегуляції і 

коректування своєї 

діяльності; культура 

рефлексії починає 

проявлятися. 

Відсутність готовності 

до саморегуляції і 

коректування своєї 

діяльності, критичного 

аналізу й оцінки своєї 

діяльності та її 

результатів; має 

неадекватну, нестійку 

самооцінку; культура 

рефлексії тільки 

починає проявлятися 
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Отже, підсумовуючи зазначене, підкреслимо, що функціонування 

моделі забезпечується реалізацією організаційно-педагогічних умов 

ефективного формування готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до створення інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки, що реалізуються через оновлення змісту, доцільного вибору 

форм, методів, засобів навчання. 

 

 

2.2. Оновлення навчально-методичного забезпечення навчання 

засобами інфографіки 

 

Однією з організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

ефективність підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки, визначено вибудовування навчально-методичного забезпечення 

з використанням засобів інфографіки, що спрямовано на формування 

когнітивного та діяльнісного компонентів готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки.  

Вибудовування цієї умови здійснювалося в дослідженні з урахуванням 

того, що активізація процесу навчання та оволодіння майбутніми фахівцями з 

видавничої справи та редагування знаннями, уміннями й навичками 

формування інформаційно-медійного простору цілеспрямована на поєднання 

традиційних та інноваційних форм, методів, засобів освітньої системи 

(інтернет-технології, медіатехнології, інтерактивні технології). Одним із 

важливих і перспективних засобів трансформації навчальної інформації є 

візуалізація як стратегічно визначний напрям розвитку освіти, 

найважливіший напрям вдосконалення дидактичних прийомів [214, с. 154].  

Під час опрацьовування організаційно-педагогічної умови ми 

спиралися на теоретичний аналіз наукових праць. Так, слушним для 



113 

 

розроблення навчально-методичного супроводження з використанням 

засобів інфографіки, що забезпечує ефективність підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки, є дослідження С. Носкова, який із 

метою виявлення можливостей інфографіки, як засобу компонування 

навчального матеріалу, здійснив порівняльний аналіз застосування 

різноманітних видів інформації [150, с. 157].  

Основними критеріями порівняння в дослідженні виступали тимчасові 

витрачання на передачу заданого діапазону показників і якість засвоєння 

матеріалу.  

Для розуміння якості засвоєння матеріалу після заняття вчений 

поставив завдання відбудувати вихідні дані з якнайбільшою точністю. 

Розглянуто такі типи інформації, як: вербальна, представлена у вигляді 

класичної лекції; комбінована, що залучає графіки і діаграми, які 

супроводжуються усними зауваженнями; інфографіка, представлена у 

вигляді візуального образу без жодних витлумачень [150, с. 157] (Табл. 2.3).  

За твердженням автора, здобувачі в даному процесі показують високу 

інтелектуальну та чуттєву активність, одержуючи можливість на практиці 

користуватися отриманими раніше знаннями та вміннями.  

Злагоджено вписані в методику викладання діяльні засоби візуалізації, 

підтримують інтенсифікацію передачі знань, слугують основою для 

відпрацювання навичок, удосконалюють образне мислення, продукують 

орієнтацію студентів на високий ступінь професійної підготовки, відіграють 

визначну роль у формуванні професійних знань, умінь, навичок 

студентів [150, с. 124–125].  
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Таблиця 2.3 

Порівняльний аналіз різних типів інформації (за С. Носковим) 

[150, с. 157] 

Критерій 

порівняння 

Вербальна 

інформація 

Комбінована 

інформація 
Інфографіка 

Час передачі 

інформації 
20 хв. від заняття 

11 хв. від 

заняття 

4 хв. на самостійне 

освоєння 

Якість 

засвоєння 

матеріалу, % 

від вихідної 

інформації 

73 81 76 

Тимчасові 

витрати на 

підготовку 

матеріалу, хв. 

15 (за умови 

забезпечення 

дисципліни 

навчально-

методичним 

комплексом) 

35 70 

Необхідні 

навички для 

підготовки 

матеріалу 

Робота з 

пошуковими 

системами і 

електронними 

базами даних 

Робота з базами 

даних, у простих 

офісних 

програмах 

Робота з 

електронними 

базами даних, 

знання 

професійного 

графічного 

редактора 

 

Як свідчать отримані вченим дані, використання інфографіки 

економить час навчального заняття. При цьому методика із використанням 

інструментів інформаційного дизайну передбачає підготовку візуальних 

матеріалів адекватних до змісту, що полягає в переконструюванні навчальної 

інформації у візуальну конфігурацію для подання здобувачам освіти через 

технічні прийоми навчання або власноруч (схеми, малюнки, креслення). 

Основні труднощі в підготовці лекції-візуалізації, за переконанням ученого, 

полягають саме у відборі системи засобів наочності й дидактично 

обґрунтованого процесу її читання з урахуванням індивідуальних рис 

студентів і ступеня їх знань [150, с. 157]. 
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До основоположних перспектив використання принципу наочності, як 

способу підвищення активності здобувачів освіти та ефективності їх 

навчання, належать: забезпечення здобувачів освіти новими й ефективними 

засобами для оволодіння сучасними видами діяльності, знаннями і вміннями; 

інтенсифікація інтелектуальної діяльності через більш доцільне 

використання часу навчального заняття, інтенсифікації комунікації 

особистостей освітнього процесу; забезпечення аргументованого відбору 

інваріантного змісту матеріалу, що підлягає засвоєнню, на засадах його 

наочної структуризації і логічного розгляду; більш повне врахування 

індивідуальних особливостей та можливостей здобувачів освіти завдяки 

врахуванню відмінних перцептивних модальностей особистості [152, с. 125].  

До мультимедійних засобів візуалізації віднесено такі, як:  

‒ електронні посібники;  

‒ комп’ютерні тренажери;  

‒ віртуальні студії;  

‒ навчальні мультимедійні презентації;  

‒ віртуальні виставки, путівники;  

‒ розвивальні ігри (С. Носков, Т. Плеханова) [152].  

Враховуючи вищезазначене, вбачаючи завдання нашого дослідження, 

здійснення першої організаційно-педагогічної умови було цілеспрямоване на 

зорієнтованість змісту навчально-методичного забезпечення підготовки 

здобувачів (освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) 

спеціальності 061 Журналістика освітньо-професійної програми «Видавнича 

справа та редагування», що здійснювалося в умовах Відокремленого 

структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж 

Запорізького національного університету», й зважало на поглиблене та 

найповніше оволодіння майбутніми фахівцями комплеком знань щодо:  

‒ загальної організації сучасного редакційно-видавничого процесу;  

‒ специфіки друку різноманітних різновидів публікацій;  
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‒ властивостей інформаційно-медійного терену та комп’ютерних 

прийомів його створення;  

‒ еволюції появи інфографіки, її класифікації, типів і засад 

виготовлення, а також привілеїв використання.  

Цей процес забезпечено нами завдяки оновленню, розробленню та 

впровадженню в освітній процес здобувачів спецкурсу дисципліни 

«Візуалізація масмедіа» (5 сем.), що уможливлює оволодіння знань із засад 

звичної та кросмедійної техніки, вмінь розроблювання друкованих способів 

інформації, досвіду виготовлення інтерактивних таймлайнів 

засобами інфографіки. 

Також, згідно з зазначеною умовою, навчальні дисципліни процесу 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування збагачено 

так: до змісту обов’язкових компонентів освітньої програми циклу 

професійної підготовки включено окремі теми, які запропоновано до 

вивчення в різних формах. Зокрема, до змісту дисципліни «Редагування. 

Загальний курс» (180 год.) додано теми для практичних занять.  

Завдання для практичного заняття «Розробка графічних матеріалів у 

растровому редакторі “Gimp”» (4 сем.) цілеспрямовані на закріплення 

студентами знань із роботи в растровому редакторі «Gimp»; а також 

формування практичних умінь створювати графічний матеріал із 

використанням цієї програми. Зміст теми практичного онлайн-заняття: 

«Комп’ютеризація редагування й видавництва» (6 сем.) [24] спрямований на 

оволодіння вміннями з розробки видавничої програми; спроможності до 

застосування отриманих знань у практичній діяльності з видавництва та 

поліграфії.  

Під час практичної роботи здобувачі освіти: 

‒ розглядають системи комп’ютерного редагування та довідкових 

редакційних систем; 

‒ повідомляють про приклади цих систем у формі таблиці, 

окреслюючи характеристику кожної з них; 
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‒ демонструють власні роботи (контурні малюнки особистих 

фотографій, що робляться завдяки використанню ефекту у графічному 

редакторі) (Додаток Д.4);  

‒ отримують поради від викладача щодо відредагованої фотографії, 

помилок і можливостей їх виправлення; 

‒ ставлять питання викладачу завдяки бліцінтерв’ю.  

Щодо дисципліни «Історія видавничої справи» (120 год.), її зміст 

збагачено темою для лекції «Раннє українське друкарство (ХV–

ХVІІ ст.)» (3 сем.), зорієнтованої на оволодіння здобувачами освіти знаннями 

з історії становлення й розвитку української видавничої справи та 

редагування, рукописної і друкованої книги, особливостей книжкової 

продукції Середньовіччя в Україні. Програму дисципліни доповнено такими 

індивідуальними завданнями, як: «За допомогою схеми скласти хронологію 

розвитку видавничої справи»; «Скласти схему “Етапи поширення друкарства 

у світі”»; «Скласти хронологічну таблицю видань Біблії українською 

мовою»; «Подати у схемі засновників українських видавництв 1917–

1920 рр.», що надає можливість здобувачам освіти поглибити теоретичні 

знання з видавничої справи та редагування більш всебічно опанувати 

уміннями і навичками з цієї галузі. 

Також збагачення змісту програми дисципліни відбувалось завдяки 

запровадженню певних завдань із використанням інфографіки. До теми 

«Видавничі норми редагування» (2 год. лекц., 4 год. практ.), були додані такі 

завдання, як: подати в таблиці або схематично вихідні відомості книжкового 

або нотного видання; передати в таблиці або схематично вихідні дані 

електронної публікації. 

Зазначені завдання спрямовані на формування у студентів знань щодо 

основоположних вихідних відомостей у книжковому та в нотному виданнях, 

основ їх розміщення та розташування; набуття вмінь схематично подавати 

вихідні відомості книжкового, нотного або електронного видання. Оскільки 

таблиця – це перерахування, зведення статистичних показників та інших 
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даних, розташованих у правильній упорядкованості за стрічками та 

стовпчиками, вона містить лише факти і нічого більше. У ній подаються 

відомості, завдяки яким створюється спроможність до застосування 

отриманих знань у практичній діяльності. Схема використовується з метою 

демонстрації лише найсуттєвішого, яке є варіативним і залежить від аспекту 

вивчення об’єкта. Саме тому один і той же об’єкт може бути представлений 

різноманітними схемами. При роботі з цим різновидом інфографіки, на наше 

переконання, у здобувачів освіти формується розвиток просторових уявлень 

та мислення, який вони демонструють при обговоренні теми, і це сприяє 

кращому засвоєнню здобувачами навчального матеріалу.  

Реалізація визначеної організаційно-педагогічної умови здійснювалася 

також завдяки розробленню комплексу навчально-методичних матеріалів до 

навчальних дисциплін, що представлені в паперовому та 

електронному варіантах. Зокрема, із використанням засобів інфографіки 

розроблено авторський (у співавторстві) навчально-методичний комплекс, 

який містить:  

‒ навчальні посібники: «Історія української видавничої справи та 

редагування» (у співавторстві) [116], мета якого полягає в ознайомленні 

студентів із фундаментальними теоретичними положеннями становлення 

видавничої справи, цілісною історією виробництва, поширення, 

використання тих чи тих видів видавничої продукції, зокрема книги, 

відомостями про провідних видавців, редакторів України від найдавніших 

часів до сьогодення; зміст забезпечує набуття загальнотеоретичних знань у 

галузі рукописної і друкованої книги, найважливіших давньоукраїнських 

рукописних шедеврів, властивостей книжкової продукції певних періодів і 

регіонів України; «Комп’ютерно-видавничі технології» (у співавторстві) 

[130], мета якого полягала у комплексному аналізі студентами історичних 

періодів виникнення комп’ютерів; зміст забезпечує набуття знань щодо 

історії появи комп’ютерів, характеристики їх властивостей, типів та 

структурних елементів; оволодіння  практичними уміннями та навичками зі 
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створення друкованих видань за підтримкою настільних видавничих 

програмних пакетів;  

‒ методичні вказівки до практичних занять: «Основи редакторської 

майстерності» [115], мета яких полягає в теоретичному і практичному 

сприянні в тому, щоб студенти вдосконалювалися в журналістській 

майстерності з допомогою основних жанрів журналістських творів; осягнули 

основні положення теорії журналістики про визначені жанри із акцентом на 

їх постійних трансформаціях; розглядали матеріали із сучасних масмедіа, 

виділяючи при цьому використані жанри; вивчали методику написання 

матеріалів для новітніх масмедіа; вдало використовували інструментарій 

поетики журналістського твору; засвоїли методику підготовки та основні 

вимоги до журналістського тексту, зміст яких забезпечує оволодіння 

методикою діяльності з композиційною та послідовною будовою тексту, 

формування вмінь виокремлювати відмінні види видавничої продукції, 

готувати видання до друкування;  

‒ методичні рекомендації до лабораторних робіт «Макетування та 

верстка» [118] (Додаток Д.1), мета яких полягає в тому, щоб надати 

здобувачам освіти загальне бачення, як зробити публікацію прийнятною з 

погляду поліграфічних вимог; зміст забезпечує набуття умінь оформлювати 

періодичні видання згідно з поліграфічними вимогами та створювати 

оригінал-макети видавничої продукції.  

Отже, з огляду на наведене вище, відповідно до визначеної 

організаційно-педагогічної умови, що забезпечує ефективність 

досліджуваного в роботі процесу, її реалізація супроводжувалась оновленням 

та впровадженням в освітній процес майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування комплексу навчально-методичного забезпечення з 

використанням засобів інфографіки для результативного навчання, що 

забезпечує сформованість когнітивного компонента їх готовності до 

формування інформаційно-медійного простору, та продукує засади для 

формування мотиваційного, діяльнісного та особистісного компонентів. 
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2.3. Формування квазіпрофесійного контенту підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування 

 

Друга організаційно-педагогічна умова вбачає виготовлення 

квазіпрофесійного контенту навчання здобувачів освіти через їхнє занурення 

у фахову атмосферу, моделювання деталей медійного терену, що гарантує 

усвідомлення цінності професії; сформованість стремління до набуття 

професійних знань та умінь виготовлювати електронний і друкований 

матеріал, убезпечує формування когнітивного, діяльнісного та особистісного 

компонентів. Квазіпрофесійний контент залучає багатоманітні конфігурації 

освітнього процесу за участю фахівців-практиків із видавничо-поліграфічної 

та масмедійної сфер. Цей процес відбувається завдяки модернізації змісту, 

відбору доцільних форм і методів навчання, залученню фахівців-практиків на 

всіх етапах підготовки фахівців майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки.  

Зокрема, в ході фахової підготовки здобувачів (освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) спеціальності 

061 Журналістика освітньо-професійної програми «Видавнича справа та 

редагування» у Відокремленому структурному підрозділі «Економіко-

правничий фаховий коледж Запорізького національного університету» [39] 

вибудовування квазіпрофесійного контенту навчання майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування відбувалося шляхом оновлення 

й запровадження: 

комплексу таких сучасних форм, як:  

 лекції (-конференції, бесіди за участю фахівців масмедійної галузі та 

видавництва);  

 практичні заняття (семінари-бесіди, -презентації, -доповіді,                 

-повідомлення, -співдоповіді, -дослідження; захисти творчих робіт, 
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видавничих проєктів із використанням засобів інфографіки);  

 індивідуальна, самостійна робота (наукова, освітня, дослідна, 

проєктна, рекламна, інноваційна, професійно спрямована, презентаційна);  

 позааудиторна робота (практика, наскрізна практика; науково-

дослідна, інноваційно-проєктна; освітні, наукові, журналістські семінари, 

презентації, виставки; екскурсії, конференції); 

комплексу таких новітніх методів, як:  

 інтерактивні та професійно спрямовані тренінги; майстер-класи, 

зокрема, з елементами гейміфікації; воркшопи, круглі столи, відеотренінги, 

ділові ігри, кейси, зустрічі за участю головних редакторів та журналістів 

центральних і регіональних ЗМІ, фахівців видавництв і 

поліграфічних підприємств. 

Реалізація другої умови забезпечує вибудовування квазіпрофесійного 

контенту навчання майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування  

через занурення здобувачів освіти у професійну атмосферу, моделювання 

деталей медійного простору, що запевняє у сформованості у здобувачів: 

‒  усвідомлення значущості обраної професії;  

‒  прагнення до набуття комплексних фахових знань із основ 

видавничої справи та редагування,  

‒  умінь використовувати комп’ютерні технології та дизайн для 

виготовлення електронного й друкованого продукту,  

‒  навичок використовувати інфографіку для формування 

інформаційно-медійного простору.  

Цей процес є поетапним, охоплює різні форми навчання за участю 

фахівців масмедійної та видавничо-поліграфічної галузей. Зупинимося на 

характеристиці впроваджувальних заходів, які охоплювали межі аудиторних 

занять. 

Майстер-клас із елементами гейміфікації «Основи фотожурналістики» 

з відомим фотокореспондентом, професором Індіанського університету США 
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Ф. Фолвеллом, цілеспрямований на знайомство зі спеціальністю, отримання 

знань щодо високоякісного виготовлення фотоілюстрацій [37]. Під час 

майстер-класу журналіст розкрив таємниці професії, поділився власним 

досвідом, розказавши про особливості фотографування, наголосив на тому, 

що фото обов’язково повинно мати зміст та потужність, воно має дивувати, 

викликати виразні емоції. Також спільно зі здобувачами було обговорено 

найпоширеніші помилки серед фотографів-початківців. Такі зустрічі є 

надзвичайно корисними, оскільки сприяють кращому засвоєнню навчального 

матеріалу і готують майбутніх фахівців до професійної діяльності. 

Семінар-зустріч із кореспонденткою телеканалу НТН, редакторкою 

телеканалу «Інтер» Л. Козарчук, спрямований на набуття студентами знань із 

особливостей роботи в медіапросторі. Фахівчиня поділилася з аудиторією 

майбутніх фахівців секретами становлення успішного журналіста, розповіла, 

як потрібно працювати у тій чи тій ситуації і ніколи не здаватися, для того, 

щоби стати справжнім журналістом [213].  

Тренінг «Шлях становлення журналіста-професіонала» від копірайтера 

й журналіста О. Клюєвої, спрямований на ознайомлення студентів із 

вибудовуванням кар’єрного шляху журналіста [26].  

Розкриємо зміст заходів, які здійснювались у межах 

позааудиторної роботи. Зокрема, майстер-клас «Створення рекламної афіші» 

від керівниці інтернет-проєкту «Жіночий сайт та форум Woman», педагога 

Центру сімейного щастя «Це Мама» Ю. Алексеєнко, під час якого фахівчиця 

звернула увагу на особливості роботи у спеціалізованому виданні. Майстер-

клас був спрямований на опанування здобувачами освіти знаннями з 

особливостей рекламної продукції, а також умінь і навичок її 

створювати (Додаток Д. 3.) [25]. 

Зустріч із редакторкою Обласної академічної газети «Запорізький 

університет» М. Канцелярист на тему: «Секрети професійної майстерності 

журналіста» допомогла здобувачам освіти знайти відповіді на питання щодо 

особливостей роботи редактора періодичного видання [213]. 
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Тематичні засідання декади популяризування спеціальності/освітньо-

професійної програми «Видавнича справа та редагування», цілеспрямовані на 

набуття вмінь і навичок розроблювати та презентувати власні електронні 

видання, брошури, рекламні буклети. Студенти взяли участь у кількох 

тематичних засіданнях, зустрілися з цікавими особистостями, відвідали 

бібліотеки міста та розробили власні електронні видання і рекламні буклети, 

які презентували під час виставки. Під час однієї з таких зустрічей директор 

редакційно-видавничого відділу М. Олійник розповів студентам про 

специфіку роботи відділу, функціональні обов’язки фахівців, які працюють 

над підготовкою інформації для видавничої продукції та особливості її 

опрацювання (Додаток Д. 3.) [27]. Участь у цих тематичних засіданнях 

допомогли майбутнім фахівцям із видавничої справи та редагування 

оволодіти професійною термінологією, ознайомитись із професійними 

обов’язками, зануритись у професійну атмосферу, сформувати готовність до 

майбутньої професії. 

Грудневі читання – важлива подія для всіх науковців коледжу, під час 

якої студенти отримали нові знання, навчилися ораторському мистецтву та 

взяли участь у цікавих вікторинах, що їх підготувала адміністрація коледжу. 

Це  своєрідна підготовка, PR-акція задля участі студентів у науковій 

конференції «Молода наука». Під час заходу студенти отримали можливість 

висловитися в ході обговорення таких наукових тем, як:  

‒ «Зміни в змістовій концепції періодичних видань в умовах 

євроінтеграції», що розкриває питання: плани адаптації українських 

стандартів, що регулюють періодичні видання, до європейських аналогів; 

відмінності тематичного наповнення газетних шпальт минулого й сучасності; 

появу нових рубрик; 

‒ «Тенденції і прогнози розвитку світової та вітчизняної поліграфії», 

що розкриває питання найголовніших визначень, актуальних історичних 

подій та тенденцій сучасного поліграфічного виробництва [45]. 
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Одним із основних складників професійної підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування, що забезпечує реалізацію 

професійно спрямованого вектору, є практична підготовка. Вона 

збалансовано, поступово входить у чіткий процес фахової підготовки 

впродовж усіх етапів навчання. Акцентуємо увагу на тому, що практична 

підготовка сприяє закріпленню теоретичних знань, отриманих студентами 

під час освітньої діяльності, а також формуванню і розвитку в них умінь і 

навичок планувати, організовувати, аналізувати й самостійно здійснювати 

професійну діяльність із видавничої справи та редагування, формувати 

інформаційно-медійний простір засобами інфографіки. 

Зазначимо, що майбутні фахівці із видавничої справи та редагування за 

весь період навчання проходять такі види практик за навчальним планом 

підготовки, як: ознайомлювальна, технологічна, навчальна, переддипломна. 

Під час проходження практики через внутрішні й зовнішні чинники впливу 

здобувачі освіти отримують професійно спрямовані вміння та навички, 

адаптують отримані теоретичні знання до практичних ситуацій 

майбутньої професії. У процесі практичної підготовки у майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування створюються професійні уміння 

приймати осібні рішення при здійснюванні визначеної діяльності в умовах 

підприємства, а також формується потреба незалежно добавляти власні 

знання і творчо використовувати їх в особистій майбутній фаховій практиці. 

Базами для практичної підготовки слугують телеканали, видавництва, газети, 

інтернет-портали та радіо м. Запоріжжя: телеканали («Алекс», Запорізька 

незалежна телерадіокомпанія «ТВ-5», КП «Муніципальна телевізійна 

мережа», Філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція»); 

видавництва (ТОВ «Видавничий будинок “Кераміст”», ФОП «Захаров Г.В.», 

ФОП «Мокшанов В.В.», «Дике поле»); газети («Індустріальне Запоріжжя», 

«Запорозька Січ», «Субота плюс»); інтернет-портали («Факти Запоріжжя», 

Інформаційно-аналітичний портал «Акцент», сайт міста Запоріжжя 

«061.UA»); інтернет-радіо «Universe» тощо.  
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Під час практичної підготовки на означених підприємствах майбутні 

фахівці з видавничої справи та редагування знайомляться з функціональними 

обов’язками: директора телеканалу/видавництва, шеф-редактора газети, 

головними редакторами, кореспондентами, журналістами, технічними 

редакторами, фальцювальниками, ведучими новин. Метою практичної 

підготовки є: закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти 

в процесі навчання, набуття й поліпшення практичного досвіду та умінь із 

виконання робіт, пов’язаних із організацією видавничої справи та 

редакційною підготовкою усіх видів текстових, ілюстраційних, аудіо- та 

відеоповідомлень, паперових та електронних публікацій, оволодіння 

засадами організаторської та адміністративної практики. У ході практичної 

підготовки на різних етапах навчання здобувачі освіти мають можливість 

ознайомитися: з об’єктом, методологією, методикою та головними аспектами 

редагування; з основоположними видами правил редагування у видавничій 

роботі; виробити теоретичне бачення про неправильну деталь та мотиви її 

виникнення; виховати навички коректорської роботи зі звісткою при 

вивченні дисциплін гуманітарного, професійного циклів. Під час практики у 

здобувачів освіти формуються:  

знання:  

‒  про текст як предмет вивчення різноманітних наукових дисциплін: 

лінгвістики, семантики, прагматики, вчення про спілкування;  

‒  техніки аналізу тексту з погляду автора, редактора, реципієнта;  

‒  опорних категорій маркетингу, методологічні аспекти будови 

маркетингової практики та її переваг у сьогоднішніх умовах, теоретичні 

переконання категорій маркетингу та новітніх маркетингових тенденцій у 

видавничій роботі; 

уміння й навички:  

‒  застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність розвиватись 

і навчатися;  
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‒  діяти соціально відповідально та свідомо;  

‒  формувати видавничу політику;  

‒  працювати з повідомленням, виконувати пошук, збереження, 

опрацьовування й розгляд інформації з різноманітних джерел і баз даних, 

репрезентувати її в потрібному форматі з застосовуванням інформаційних, 

комп’ютерних технологій, настільних видавничих порядків;  

‒  використовувати знання з галузі соціальних комунікацій, зокрема із 

сфери видавничого діла та редагування у особистій фаховій практиці;  

‒  формувати інформаційний контент;  

‒  створювати видавничий продукт різних видів і типів;  

‒  ефективно просувати створену видавничу продукцію. 

Враховуючи зазначене, на виконання організаційно-педагогічної 

умови, що забезпечує ефективність реалізації моделі підготовки майбутнього 

фахівця з видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки до програм практики нами 

розроблено та включено такі додаткові завдання, як: «Аналіз тематики 

випущених видань»; «Участь у засіданні редакційної колегії»; «Знайомство з 

технологічними процесами масмедійного підприємства, видавництва», 

спрямовані на ознайомлення з технологією роботи із використанням 

інфографіки у видавництві, умінь створювати продукт (газету, журнал, 

книгу, буклет, плакат, листівку) засобами інфографіки. Завдяки звітній 

конференції, що проводиться за підсумками практики, зокрема, навчальної 

[21], студенти доповідають, використовуючи відеопрезентації, про отримані 

результати практики, розповідають про: 

отримані знання щодо: 

‒  основ видавничої та редакторської діяльності; 

‒  видів видавничої продукції, що випускається видавничими 

організаціями,  

отриманий досвід щодо: 
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‒ безпосередньої участі в процесах підготовки видань;  

‒ дослідження процесу виготовлення замовлень видавництв, 

укладання договорів із видавництвом; 

‒ ознайомлення з роботою друкарських верстатів, видами і 

типами продукції;  

‒ знайомства з особливостями своєї майбутньої професії та перевірити 

рівень своїх знань і навичок; 

отримані уміння та навички щодо: 

‒  редагування текстів; 

‒  створення концепції ранкових ефірів на радіо, текстів для 

відеоматеріалів, новинних випусків, анонсів та контент-аналізу продукції;  

‒  створення журналістських матеріалів, їх редагування, коректури, 

верстки та випуску в ефір. 

Підкреслимо, що всі зазначені вище заходи забезпечили формування у 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування таких 

властивостей, як:  

‒ спроможність до застосування отриманих знань у 

практичній діяльності; 

‒ потреба у неперервному навчанні упродовж життя;  

‒ здатність до вдосконалення набутих умінь і знань у професійній 

діяльності, постійного саморозвитку; 

‒ прагнення до покращення академічних результатів;  

‒ спроможність до досягнення мети і критичного переосмислення 

накопиченого досвіду. 

Отже, з метою вибудовування квазіпрофесійного контенту навчання 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування в межах нашого 

дослідження проведено такий комплекс заходів за участю фахівців-практиків 

масмедійної та видавничо-поліграфічної галузей, як:  

– майстер-клас з елементами гейміфікації «Основи фотожурналістики»; 
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семінар-зустріч; тренінг «Шлях становлення журналіста-професіонала»; 

майстер-клас «Створення рекламної афіші»; тематичні засідання декади 

популяризування спеціальності «Видавнича справа та редагування» тощо;  

– до програм практик: навчальна практика (2, 4 сем.); технологічна 

практика (6 сем.); переддипломна практика (8 сем.), що здійснювались у 

реальних умовах таких підприємств, як: видавництво «ЛІПС», 

муніципальний телеканал «Z», телеканал ТРК «Алекс», ЗНТРК «ТВ-5»; 

газети «Індустріальне Запоріжжя», «Запорозька Січ», Обласна академічна 

газета «Запорізький університет»; ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст»; 

інтернет-радіо «Universе» тощо, розроблено автором та введено такі 

додаткові завдання, як: «Участь у засіданні редакційної колегії»; 

«Знайомство з технологічними процесами масмедійного підприємства, 

видавництва»; «Аналіз тематики випущених видань» тощо. 

Окреслене вище надало можливість позитивно вплинути на розвиток у 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування спроможності до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки, 

забезпечило сформованість мотиваційного, особистісного компонентів, 

послугувало належною базою для формування когнітивного й діяльнісного 

компонентів готовності. 

 

2.4. Створення інформаційно-медійного середовища в закладі 

фахової передвищої освіти 

 

Створення інформаційно-медійного простору в умовах професійної 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування в закладі 

фахової передвищої освіти ґрунтується на положеннях нормативно-

законодавчих документів, відповідно до яких нами визначена його мета, що 

полягає в побудові такого середовища, у якому кожен учасник освітнього 

процесу (здобувач, викладач, фахівець-практик медійної та видавничо-

поліграфічної галузей) умів би продукувати і акумулювати інформування та 
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знання, мати до них безперешкодний доступ, використовувати й 

обмінюватися ними, щоб надати шанс кожному повною мірою реалізувати 

свій потенціал, сприяючи особистому розвиткові та підвищуючи якість 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки (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)) [174;175]. 

Побудування зазначеного середовища передбачало необхідність його 

теоретико-методологічного обґрунтування, що базується на наукових 

дослідженнях освітнього середовища у працях науковців із різних галузей 

наук [9; 11; 96; 246].  

Розглянувши наукову літературу з питань, пов’язаних із з’ясуванням 

сутності поняття «освітнє середовище», вченою Н. Лобач встановлено, що 

воно є складним, багатовимірним і суб’єктивним, займає одне з 

найважливіших посад у теорії та методиці вищої професійної освіти. 

Аналізуючи тлумачення поняття «середовище», автор запевняє, що воно 

розглядається як: сукупність природних умов, у котрих здійснюється 

життєдіяльність будь-якого організму; як заповнене просторово-наочне, 

природне і соціальне середовище людини, причому, незручне середовище не 

дає шансу для особистості рости та удосконалюватися [96, с. 43]. 

Підтримуючи думку автора, зазначимо, що розроблене нами середовище в 

межах підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки, є 

зовнішнім простором, що оточує об’єкт дослідження, має системно 

впорядковані складники та продукує умови для існування його у терені, 

входячи з ним у взаємодіяння. 

Під час формулювання сутності освітнього простору, з’ясування його 

контенту, елементів та зв’язків, у дослідженні ми спиралися на визначення 

цього поняття, яке запропонувала вчена Н. Лобач: 
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‒  безліч об’єктів, між якими встановлені взаємовідносини; 

‒  поле, де здійснюється взаємодія освітніх середовищ;  

‒  система впливів на формування людини за заданим взірцем, а також 

шансів для її розвитку, що містяться в суспільному і просторово-

предметному середовищі;  

‒  риси зовнішньої сутності освіти, що розташовує у собі умови 

розвитку людини;  

‒  сукупність установлених в освітньому процесі організаційно-

педагогічних умов і чинників, а також міжособистісних взаємовідносин, що 

впливають на формування індивідуальності із заданими властивостями; 

‒  комплекс предметних, просторово-предметних факторів, суспільних 

складників і міжособистісних відношень; 

‒  складна система, що нагромаджує розумові, культурні, програмно-

методичні, організаційні та технічні ресурси і вбезпечує розвиток 

індивідуальності в її різноманітних проявах; 

‒  засіб навчання та чинник вдалого соціально-професійного 

пристосування майбутнього фахівця; 

‒ сукупність організаційно-педагогічних умов і факторів, система 

ефектів і умов;  

‒  засіб навчання, що підтримує формування мотивації студентів до 

саморозвитку, самоосвіти та є потрібним для професійного становлення 

майбутнього спеціаліста [96, с. 43]. 

З огляду на зазначене, у нашому дослідженні для реалізації третьої 

організаційно-педагогічної умови створено інформаційно-медійний освітній 

простір майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування, контент 

якого містить навчальні та презентаційні матеріали із засобами інфографіки, 

спрямовані на забезпечення таких взаємозв’язків, як: «освітнє 

середовищепрофесійне інформаційно-медійне середовище»; «фахівець-

практикздобувач освітивикладач»; «здобувач освітивикладач»; 
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«здобувач освітиздобувач освіти», що активізує освітній процес, 

стимулює у здобувачів фаху з видавничої справи та редагування 

усвідомлення цінності своєї спеціальності; стремління до самовдосконалення 

та редакторської досконалості; готовності до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки; сприяння розповсюдженню 

видавничої продукції, розвитку та інтеграції українського інформаційного 

суспільства.  

З’ясовуючи контент-наповнення та структуру інформаційно-медійного 

простору в умовах професійної підготовки майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування в коледжі, ми враховували теоретичний аналіз 

наукових праць, який надав можливість схарактеризувати такі компоненти 

цього середовища, як: 

‒  проблемно-орієнтовані багаторівневі інформаційні (розумові, 

культурні, програмно-методичні) ресурси, що включають знання і технології 

функціонування з ними (розшукування, зберігання, обробка, споживання); 

інформаційна інфраструктура, що забезпечує діяльність і розширення сфери 

у ході навчання; 

‒  інформаційний (насиченість різноманітними професійно-освітніми 

ресурсами: освітні програми, навчальні плани, методичні матеріали, книжки, 

візуалізоване і текстове інформування, інформаційно-рекламні предмети, 

інтернет-сайти); соціальний (взаємодія різних суб’єктів (педагогічних 

працівників, здобувачів освіти, представників служб закладу освіти: 

соціальної, психологічної, методичної, навчальної частки, працівників 

бібліотек, лабораторій), заснований на правилах діалогічності, партнерства, а 

також звичаях закладу освіти); технологічний (навчальна, квазіпрофесійна та 

навчально-професійна робота студентів, праця педагогів (мети, сутність, 

конфігурації організації, манера викладання і контролю, методи, технології), 

що забезпечує відмінні напрями і прийоми набуття та застосування фахових 

знань і практики суспільних взаємовідносин і служить основою моделювання 
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предметного і суспільного контекстів діяльності здобувачів освіти); 

‒  мотиваційно-цільовий (становлення зацікавленості до майбутньої 

спеціальності; ініціативність майбутніх спеціалістів у виконанні пошуку 

професійно значущої інформації; прагнення до освіти та самоосвіти через 

надання необхідних інформаційних ресурсів і забезпечення відкритого й 

справжнього доступу до інформаційних джерел); інформаційно-

технологічний (майстерність проєктувати індивідуальну академічну роботу; 

знання про інформацію та інформаційні технології; знання правил, що 

регламентують використання інтелектуального володіння; підняття 

інформаційної культури); програмно-методичний (убезпечує оволодіння 

знанннями побудови різноманітних джерел інформації як у паперовому так і 

електронному вигляді; вміння незалежно отримувати правдиву, особистісно 

значиму інформацію з будь-яких інформаційних джерел за найкоротший час; 

знання сучасних технологій оброблення повідомлення; спроможність 

провадити аналітико-синтетичну переробку повідомлення; вміння 

рекомендувати продукти власної діяльності); комунікаційний (забезпечує 

усвідомлення значення міжособистісного професійного порозуміння; 

забезпечення результативного доступу до інформації на відстані; реалізація 

освітніх наукових комунікацій; проведення самоконтролю, 

самоаналізу) [96, с. 44–45]. 

Отже, ми підтримуємо думку Н. Лобач, яка вважає, що знання студенти 

отримують із довкілля, що сучасні освітні процеси не можуть проходити без 

включення в навчання величезного діапазону інформаційних ресурсів, без 

розвитку умілостей працювати з інформаційними основами, тому світогляд 

«освітнє середовище» закладу освіти набуває сучасного статусу, під яким 

розуміється оточення, у якому проходить формування індивідуальності, 

зокрема, фахове становлення студента, що залучає навчально-методичні 

прийоми, як у електронному, так і в паперовому виді, сукупність технічних і 

програмних способів для зберігання, обробки та передачі інформації, які 

забезпечують дійовий шлях до необхідних показників і здійснюють освітні 
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наукові спілкування, назрілі для реалізації цілей і завдань освіти та 

піднесенню науки в сьогоднішніх умовах [96, с. 44].  

Під час вибору змісту, форм, методів та засобів, які мають наповнити 

контент побудованого нами середовища підготовки майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки, ми враховували теоретичний аналіз, який 

пояснює деякі аспекти цього питання.  

Зокрема, з’ясовано, що сьогоднішні конфігурації та способи організації 

навчального процесу в освітньому оточенні закладу освіти, завдяки 

збільшенню наочності подання матеріалу, забезпечують панівну 

ефективність аудиторної та позааудиторної діяльності здобувачів. Крім того, 

у здобувачів освіти створюється відповідальність за виконану роботу, творче 

ставлення під час прийняття відповідних рішень, підвищується пізнавальна і 

творча активність, зокрема, формуються такі вміння, як: 

‒ ставити мету і знаходити шляхи її досягнення;  

‒ визначати об’єкт, предмет і завдання дослідження;  

‒ незалежно одержувати особистісно-значущі повідомлення за 

найкоротший час з багатоманітних джерел для задоволення 

інформаційної потреби;  

‒ розглядати, опрацьовувати, використовувати інформацію для 

вирішення поставлених задач;  

‒ презентувати результати власної діяльності [96, с. 46]. 

Відповідно до вищезазначеного, враховуючи мету нашого дослідження, 

процес реалізації третьої організаційно-педагогічної умови було забезпечено 

шляхом розроблення та впровадження на різних інформаційних платформах:  

‒  системі електронного забезпечення навчання Moodle ЗНУ;  

‒  платформах для графічного дизайну: Canva, Venngage, Easel.ly;  

‒  хмарній платформі Google Cloud (Drive, YouTube);  

‒  програмі забезпечення відеоконференцзв’язку (Zoom). 
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Для здобувачів освіти спеціальності 061 «Журналістика» освітньо-

професійної програми «Видавнича справа та редагування» на базі 

Відокремленого структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий 

коледж Запорізького національного університету» проведено заходи:  

– підготовлено навчальне та навчально-методичне забезпечення:  

‒  курсу: «Візуалізація масмедіа», оновленого комплекту матеріалів до 

навчальних дисциплін: «Теорія масової комунікації. Комунікаційні 

технології»; «Історія видавничої справи»; «Редагування. Загальний курс» 

(система електронного забезпечення навчання Moodle ЗНУ);  

‒  відеотренінгу «Як візуалізувати текст і розширити читацьку 

аудиторію?», який спрямований на забезпечення сформованості вмінь 

аналізувати та відрізняти результативне використання зображення в 

інтернет-виданнях, наукових публікаціях, визначати найпопулярніші види 

ілюстрацій, розглядати погрішності під час їх створення;  

‒  майстер-класів: «Як створити інфографіку, використовуючи онлайн-

ресурси: Canva, Venngage, Easel.ly», що спрямований на формування навичок 

виготовлення інфографіки із використанням найсучасніших платформ мережі 

інтернет; «Розробка графічних матеріалів у растровому редакторі “Gimp”», 

цілеспрямований на закріплення знань із роботи в растровому редакторі 

«Gimp» та формування умінь створювати графічний матеріал (хмарна 

платформа Google Cloud (Drive, YouTube));  

‒  онлайн-конференції «Молода наука-2020» з обговорюванням 

наукових тем, серед яких була і така, як: «Використання інфографіки як 

інструмента візуалізації даних», що вбезпечує набуття студентами 

професійного, рефлективного, креативного мислення шляхом підготовки, 

висвітлення, презентації результатів наукової роботи (Zoom) [23]. 

Отже, з огляду на наведене, зазначимо, що розроблене інформаційно-

медійне середовище в закладі фахової передвищої освіти, належне 

дотримання всіх умов щодо його побудови та впровадження, надало 

можливість забезпечити якість виконання третьої організаційно-педагогічної 
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умови, позитивно позначилося на ефективності запровадження розробленої 

моделі підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки, 

уможливило формування мотиваційного, діяльнісного, особистісного 

компонентів, надало підстави для розвитку когнітивного 

складника готовності. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі подано модель, комплекс організаційно-педагогічних умов, 

що забезпечують ефективність підготовки майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки. 

Розроблена авторська 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 виготовлення 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки; та залучає такі три 

взаємопов’язані блоки, як: теоретико-методологічний, організаційно-

змістовий та критеріально-результативний.  

Зокрема, теоретико-методологічний упорядковує, структурує, 

інтегрує складники моделі, залучає мету і завдання, що 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 
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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 

блок включає зміст, форми, методи, засоби навчання, організаційно-

педагогічні умови. Критеріально-результативний блок моделі охоплює 

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 освіти 

(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 із 

використанням інфографіки як засобу, зорієнтованого на формування 

когнітивного та діяльнісного компонентів готовності, і передбачає 

найповніше оволодіння здобувачами освіти 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 та використання.  

Комплекс навчально-методичного забезпечення 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»: «Масмедіа: теоретичні, історичні й 
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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 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; у позааудиторній 
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роботі: майстер-клас «Створення рекламної афіші», спрямований на набуття 

знань із властивостей рекламної продукції, умінь її виготовлювати; 

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, журнал, книжку, 

буклет, листівку, афішу); тематичні засідання декади популяризації 

спеціальності/освітньо-професійної програми «Видавнича справа та 

редагування», цілеспрямовані на здобуття вмінь розроблювати, презентувати 

особисті публікації 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 здобувачів освіти.  

Контент середовища розміщує 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?», цілеспрямований на набуття вмінь визначати 

найпопулярніші види ілюстрацій, поширювати видання (інтернет-сервіс для 

кросмедійного виробництва TikiToki); майстер-класи: «Як створити 

інфографіку, використовуючи онлайн-ресурси: Canva, Venngage, Easel.ly», 

спрямований на набуття навичок створювати інфографіку з використанням 

сучасних мережевих платформ; «Розробка графічних матеріалів у растровому 

редакторі “Gimp”», скерований на набуття вмінь створювати графічний 
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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 діяльності (Zoom).  

Зазначене активізує освітній процес, стимулює усвідомлення 

значущості професії, бажання виробляти друкування засобами інфографіки 

та поширювати їх; служить основою 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. 

 

Матеріали досліджень, що увійшли до розділу, опубліковані 

здобувачем у наукових працях [115; 116; 117; 118; 119; 130], а також 

висвітлені в доповідях на наукових конференціях, тези яких надруковано. 

 

  



140 

 

РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ  

ТА РЕДАГУВАННЯ  ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ ІНФОГРАФІКИ 

 

 

3.1. Етапи та організація проведення експериментальної роботи 

 

Важливим етапом дослідження є експериментальна перевірка 

розробленої моделі та організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки. 

Перед експериментальними заходами було проведено пілотне 

дослідження, у якому взяли участь 516 здобувачів освіти, 45 викладачів 

коледжів України; 44 фахівці масмедійних і видавничих структур. Аналіз 

його результатів засвідчив актуальність теми дисертації, уможливив 

здійснити оцінювання наявного стану готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки, сформувати експериментальну та 

контрольну групи. 

Під час проведення педагогічного експерименту ми враховували 

вимоги сучасної педагогічної науки щодо його виконання.  

Зокрема, слушним у цьому сенсі вбачається проведене 

Л. Безкоровайною узагальнення результатів вагомих, значущих напрацювань 

і здобутків досвідчених освітян, здійснене з проблем проведення 

експерименту в педагогічній практиці (Г. Ващенко, О. Жосан, 

В. Загвязинський, А. Киверялг, Г. Кловак, В. Лазарев, І. Підласий, 

М. Поташник, О. Пшенична, С. Сисоєва та Т. Кристопчук, М. Скаткин, 
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І. Циркун і В. Пунчик, В. Ягупов та ін.), що надало авторці можливість 

з’ясувати його сутність, стадії, етапи, розкрити зміст та види, що, поділяють 

на лабораторний і природний. Саме до природного й належить педагогічний 

(навчальний) експеримент, суть якого визначається вченими як: дослідна 

діяльність з метою вивчення причинно-наслідкових звʼязків у педагогічних 

подіях, яка передбачає дослідне моделювання педагогічного явища і умов 

його функції; енергійний вплив дослідника на педагогічні явища; 

вимірювання наслідків педагогічної взаємодії (Г. Ващенко); активний вплив 

на педагогічне явище чи процес шляхом виготовлення сучасних умов, що 

відповідають меті дослідження; як самостійний метод, що характеризується 

такими властивостями: практика, що організована на основі наукових 

показників у відповідності з теоретично аргументованим припущенням; 

запланований вплив на досліджуваний об’єкт, виготовлення нових фактів 

тощо; глибокий розгляд та теоретичне узагальнення одержаних результатів; 

можливість багаторазового повторення; дотримання точно врахованих і 

змінюваних умов (О. Жосан); метод дослідження, що передбачає виділення 

істотних факторів, що впливають на результати педагогічної діяльності, і 

дозволяє модифікувати ці фактори з метою досягнення оптимальних 

результатів (М. Поташнік); науково аргументована порядок організації 

педагогічного процесу, яка використовується для перевірки ефективності 

методів і способів навчання та виховання (О. Пшенична); певний комплекс 

методів дослідження, який забезпечує науково-об’єктивну та аргументовану 

перевірку правильності обґрунтованої на початку дослідження гіпотези 

(С. Сисоєва, Т. Кристопчук); штучна зміна або відтворення явища з метою 

вивчення його в найбільш придатних умовах; діяльне втручання в 

нормальний хід педагогічного процесу; свідомо організована перевірка 

ефективності того нового, що дослідник вносить в теорію і практику 

(М. Скаткин); дає змогу вивчати ефективність методів навчання, виховання 

тощо; опрацьовування досліджуваних явищ ведеться безпосередньо в ході 

навчання і виховання (В. Ягупов) [245, с. 328–329]. 
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Отже, з огляду на зазначене, адекватною вимогою сьогоднішньої 

педагогічної науки щодо здійснення педагогічного експерименту, 

дослідження проведено нами цілеспрямовано, послідовно в три етапи 

(констатувальний, формувальний та контрольний). 

Зокрема, на констатувальному етапі експерименту здійснено попереднє 

тестування здобувачів освіти контрольної та експериментальної груп.  

На формувальному етапі педагогічного експерименту в академічний 

процес студентів експериментальної групи було впроваджено модель 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки та 

організаційно-педагогічні умови, що забезпечують її ефективність, а саме:  

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. 

Ефективність впливу організаційно-педагогічних умов на підготовку 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки встановлено 

дослідно-експериментальним шляхом. 

Експериментальні заходи було реалізовано упродовж 2016–2020 р.р. 

Базою для проведення дослідження, впровадження формувальних заходів 

послугував Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий 

фаховий коледж Запорізького національного університету». До проведення 

педагогічного експерименту було залучено 63 здобувачі освіти 1–4 курсів 

спеціальності 061 «Журналістика», які поділено на експериментальну 

(ЕГ, 31 особа) та контрольну (КГ, 32 особи) групи. З метою емпіричного 

оцінювання ступеня сформованості готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 
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простору засобами інфографіки (Табл. 3.1.) проведено добір адаптованих 

діагностичних методик поважних науковців та розроблено комплекс 

авторських методик і тестів.  

 

Таблиця 3.1 

Визначення показників готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

Компоненти Критерій Показники та методика їх визначення 

Мотиваційний 

компонент  М 

Спонукальний 

С 

М1 – Методика для діагностики навчальної 

мотивації студентів (Т. Ільїна)  

 

М2 – Методика діагностики ціннісних 

орієнтацій у кар’єрі  (за Е. Шейном, 

переклад і адаптація В. Чікер, 

В. Винокурової) 

Когнітивний 

компонент К 
Змістовий З 

Діагностичний комплекс визначення  рівня 

сформованості когнітивного компонента К (засвоєння 

базових понять у галузі видавничої справи та 

редагування, основних аспектів професійної діяльності 

та формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки (авторська розробка) 

Діяльнісний 

компонент Д 

Технологічний 

Т 

Діагностичний комплекс визначення рівня 

сформованості діяльнісного компонента Д (авторська 

розробка) 

Особистісний-

компонент О 

Рефлексивний 

Р 

Методика визначення самооцінки СГФІП  рівня 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки 

Методика визначення адекватності самооцінки рівня 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки О 

Комплексний показник 

готовності майбутніх фахівців 

із видавничої справи та 

редагування до формування 

інформаційно-медійного 

простору засобами 

інфографіки 

і

N

і

і

N

К
 1

ГФІПК , де  

Кі  - значення показника кожного з компонентів,  

N – кількість компонентів 

N

М

C

N

і

і
 1
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С – спонукальний критерій (мотиваційний компонент) готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки; 

З  – змістовий критерій (когнітивний компонент) готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки; 

Т – технологічний критерій (діяльнісний компонент) готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки;  

Р – рефлексивний критерій (особистісний компонент) готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

З метою визначення сформованості мотиваційного компонента 

використано адаптовану методику діагностики навчальної мотивації 

студентів (Т. Ільїна), а також адаптовану методику діагностики ціннісних 

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

В. Винокурова)). 

Зокрема, рівень мотиваційного компонента готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки визначався за спонукальним 

критерієм: 

 

                          , де   

Мі – значення кожного з показників мотиваційного компонента; 

N – кількість показників. 

З урахуванням критеріїв було розроблено методику педагогічного 

оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки. 

З метою визначення рівня сформованості мотиваційного компонента 

N

М

C

N

і

і
 1
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готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки ми 

використовували такі показники (Табл. 3.2): 

М1 – визначався за методикою для діагностики навчальної мотивації 

студентів (Т. Ільїна) (Додаток 3.5). 

М2 – визначався за методикою діагностики ціннісних орієнтацій у 

кар’єрі (за Е. Шейном, переклад і адаптація В. Чікер, В. Винокурової) 

(Додаток 3.6). 

 

Таблиця 3.2 

Співвідношення показників рівня сформованості мотиваційного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

Показник 
Межі 

балів 

Границі 

балів для 

рівня 

Рівень 

Показник у 

відносних 

одиницях 

М1 

Методика для 

діагностики навчальної 

мотивації студентів 

(Т. Ільїна) 

від 0 

до 33 

23-33 творчий 0,70-1,00 

12-22 конструктивний 0,36-0,67 

0-11 репродуктивний 0,00-0,33 

М2 

Показник ціннісних 

орієнтацій у 

професійній сфері 

від 3 

до 90 

63-90 творчий 0,70-1,00 

33-62 конструктивний 037-0,69 

3-32 репродуктивний 0,03-0,36 

М показник рівня сформованості мотиваційного 

компоненту готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки 

творчий 0, 70-1,00 

конструктивний 0,36-0,69 

репродуктивний 0,015-0,35 

 

Для оцінки когнітивного складника готовності ми запропонували 

авторський діагностичний комплекс тестів (оцінювання фахових знань із 

видавничої справи та редагування, комп’ютерних засобів).  

Рівень сформованості когнітивного компонента готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-
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медійного простору засобами інфографіки визначався за змістовим критерієм 

за допомогою картки діагностування майбутніх фахівців щодо рівня 

засвоєння базових понять у галузі видавничої справи та редагування 

(табл. 3.3), основних аспектів професійної діяльності та формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки (Додаток 3.7). 

 

Таблиця 3.3 

Співвідношення показників рівня сформованості когнітивного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

Показник 
Межі 

балів 

Границі 

балів для 

рівня 

Рівень 

Показник у 

відносних 

одиницях 

Когнітивний компонент 

готовності майбутніх 

фахівців із видавничої 

справи та редагування до 

формування 

інформаційно-медійного 

простору засобами 

інфографіки 

від 0 

до 60 

41-60 творчий 0,67-1,00 

21-40 конструктивний 0,34-0.66 

0-20 репродуктивний 0-0,33 

 

Для визначення рівня сформованості діяльнісного компонента 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки (Табл. 3.4) ми використовували діагностичний комплекс 

визначення рівня сформованості діяльнісного компонента (Додаток 3.8). 

Рівень сформованості діяльнісного компонента готовності майбутніх 
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фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки визначався за 

технологічним критерієм. 

Таблиця 3.4 

Співвідношення показників рівня сформованості діяльнісного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

Показник 
Межі 

балів 

Границі 

балів 

для 

рівня 

Рівень 

Показник 

у 

відносних 

одиницях 

Діяльнісний компонент 

готовності майбутніх 

фахівців із видавничої 

справи та редагування 

до формування 

інформаційно-

медійного простору 

засобами інфографіки 

від 0 

до 

100 

67-100 творчий 0,67-1,00 

34-66 конструктивний 0,34-0.66 

0-33 репродуктивний 0-0,33 

 

З метою належного оцінювання діяльнісного компонента готовності 

нами також розроблено й використано авторський діагностичний комплекс 

тестів і завдань (оцінка фахових умінь із видавничої справи та редагування, 

навичок створення інфографіки).  

Оцінка сформованості діяльнісного компонента визначалася шляхом 

експертної оцінки вмінь майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування з формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки. 
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Визначення необхідної кількості експертів відбувалося відповідно до 

необхідної точності експертних оцінок: 

2)(
M

tV
m  ,               де 

m – кількість експертів;  

t – табличне значення функції нормального розподілу; 

V – коефіцієнт варіації, %; 

 M – гранично допустима відносна похибка, %.  

Відповідно до умов нашого дослідження нами визначено, що 

мінімальна кількість експертів дорівнює 11 осіб, відтак у дослідженні брали 

участь 12 експертів, які мали відповідний рівень компетентності (знання і 

практичний досвід із проблеми дослідження) [194]. Ступінь узгодженості 

думок експертів встановлено за допомогою коефіцієнта конкордації Кендала, 

який ми визначали за формулою: 

)(

12
22 nnm

S
W


    , де                                                                                                  

S – сума квадратів відхилення суми рангів від середньої; 

    n – кількість факторів; 

    m – кількість експертів. 

Результати аналізу знаходяться в таких межах: 

W < 0,2 – 0,4  узгодженість слабка; 

W > 0,6 – 0,9 узгодженість сильна; 

W = 1  думки експертів збігаються. 

З метою визначення ступеня узгодженості думок експертів їм було 

запропоновано 3 теоретичних і 3 практичних завдання. За результатами 

виявлення узгодженості думок експертів встановлено W=0,68 (високий 

рівень узгодженості).  

Рівень сформованості особистісного компонента готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки (Табл. 3.5) визначався за 
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рефлексивним критерієм. Для визначення рівня сформованості особистісного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки ми використовували методику визначення адекватності 

самооцінки рівня готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки (Додатки 3.9, 3.10). 

Таблиця 3.5 

Співвідношення показників рівня сформованості особистісного  

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

Показник Межі балів 

Границі 

балів для 

рівня 

Рівень 

Показник у 

відносних 

одиницях 

Особистісни

й компонент 

Показник самооцінки СГФІП  рівня 

готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки 

творчий 0,67-1,00 

конструктивний 0,34-0,66 

репродуктивний 0-0,33 

Показник 

адекватності 

самооцінки 

рівня 

готовності 

майбутніх 

фахівців із 

видавничої 

справи та 

редагування 

до 

формування 

інформаційно-

медійного 

простору 

засобами 

інфографіки 

Відхилення 

показника 

СГФІП від 

ЕОГФІП 

визначеног

о за 

еспертною 

оцінкою 

рівня 

професійно

ї компетен 

тності 

до 10% творчий 1,00 

від 20 до 

50% 
конструктивний 0,66 

від 50 до 

100% 
репродуктивний 0,33 

О показник рівня сформованості особистісного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки 

творчий 0,67-1,00 

конструктивний 0,34-0,66 

Репродуктивний 0-0,33 
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У дослідженні ми спиралися на те, що сутність кутового перетворення 

Фішера полягає в перекладі процентної частки у величинах центрального 

кута, який вимірюється в радіанах.  

Більшій відсотковій частці буде відповідати більший кут φ, а меншій 

частці – менший кут, але співвідношення тут не лінійні.  

При збільшенні розбіжності між кутами φ1 і φ2 і збільшенням 

чисельності вибірок значення критерію зростає.  

Ми враховували, що, чим більша величина φ *, тим більше ймовірно, 

що відмінності достовірні (Рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1 Вісь значущості показника φ* кутового перетворення Фішера 

 

Під час оцінювання особистісного компонента готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки ми користувалися адаптованою 

методикою визначення самооцінки (Л. Столяренко).  

З метою оцінки достовірності відмінностей між процентними частками 

вибірок у дослідженні застосовувався критерій Фішера, призначений для 

зіставлення двох вибірок за частотою обраної ознаки. 

 

Зона 

значущост

і 

Зона  не 

значущост

і 
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3.2. Аналіз результатів експерименту  

 

Визначення вихідного стану сформованості компонентів готовності 

майбутніх фахівців їз видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки відбувалося на 

констатувальному етапі дослідження.  

Аналіз результатів дослідження дозволив з’ясувати, що показники 

мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки експериментальної групи складали 0,31±0,02 в.о., а 

контрольної групи 0,30±0,03 в.о. (Додаток 3.1, 3.2).  

Середні показники студентів як експериментальної так і контрольної 

групи належали до репродуктивного рівня. 

Достовірність відмінностей між середніми показниками ми визначали 

за допомогою t-критерію нормального розподілу, який визначався 

за формулою: 

 

,  

 

де    t – коефіцієнт достовірності нормального розподілу; 

– середня арифметична вибірки Х; 

– середня арифметична вибірки У; 

mx
 
– помилка середньої арифметичної величини вибірки Х; 

my
 
– помилка середньої арифметичної величини вибірки У: 

Помилку середньої арифметичної величини визначали за формулою: 

 

, де  

σ – середнє квадратичне відхилення; 

N – обсяг вибірки. 

22

yx mm

YX
t






Х

У

N
m
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Перед визначенням істотності відмінностей між показниками за 

допомогою t-критерію нормального розподілу нами перевірено відповідність 

даних експериментальної і контрольної груп нормальному розподілу 

(Додатки: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 – результати) за показниками центральної 

тенденції (значення моди і медіани збігаються із середньою величиною (Xср 

= Me = Mo)) [44, с. 92], та показниками форми розподілу за методикою 

Є. Пустильника: моментний коефіцієнт асиметрії (As) (оцінка суттєвості 

показника асиметрії визначалась за допомогою середньоквадратичної 

помилки коефіцієнта асиметрії) та показник ексцесу Ex (істотність ексцесу 

визначалась за допомогою середньої квадратичної помилки коефіцієнта 

ексцесу) порівнювались із критичними значеннями (Asкр=1,24; Exкр=3,5) [44].  

Аналіз результатів експериментальних даних виявив їх відповідність 

нормальному закону розподілу за кожним із показників як 

експериментальної, так і контрольної групи, а отже, використання t-критерію 

нормального розподілу є коректним. 

Виявлено відсутність істотних відмінностей (tрозр=0,28; Р>0,05) між 

показниками мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки експериментальної і контрольної 

груп (Табл. 3.6). 

Вивчення розподілу здобувачів освіти за рівнями сформованості 

показників мотиваційного М компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження 

дозволив з’ясувати, що більшість студентів як експериментальної, так і 

контрольної групи належали до репродуктивного рівня (Табл. 3.7, Рис. 3.2).  
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Таблиця 3.6 

Показники сформованості мотиваційного компонента готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки на 

констатувальному етапі дослідження 

Мотиваційний  

М компонент  

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр 

Достовірність 

відмінностей 

ЕГ 0,31 0,02 Репродуктивний 

0,28 

Відмінності не 

достовірні 

(Р>0,05) 
КГ 0,30 0,03 Репродуктивний  

 

 

Таблиця 3.7 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників мотиваційного 

М компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості М 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

кільк. осіб % кільк. осіб % 

репродуктивний 22 70,97% 21 65,63% 

конструктивний 
8 25,81% 10 31,25% 

творчий 1 3,23% 1 3,13% 

Разом 31 100% 32 100% 

 

 

Х
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Рис. 3.2. Розподіл студентів ЕГ і КГ за рівнями сформованості 

показників мотиваційного компонента готовності на констатувальному 

етапі дослідження 

 

Зокрема, серед здобувачів освіти експериментальної групи до 

репродуктивного рівня сформованості мотиваційного компонента належало 

70,97%, до констуктивного рівня – 25,81% і до творчого рівня лише 3,23% 

студентів. Серед здобувачів освіти контрольної групи до репродуктивного 

рівня належало 65,63% осіб, до констуктивного – 31,25% осіб і до творчого – 

3,13% студентів. 

Визначення показників когнітивного компонента готовності майбутніх 

фахівців на констатувальному етапі дослідження дозволило виявити, що за 

середніми показниками студенти як експериментальної (0,30±0,02 в.о.), так і 

контрольної групи (0,31±0,02 в.о.) належали до репродуктивного 

рівня (Табл. 3.8).  
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Достовірних відмінностей між зазначеними показниками здобувачів 

освіти експериментальної та контрольної груп на констатувальному етапі 

дослідження не виявлено (tрозр=0,33; Р>0,05). 

 

Таблиця 3.8 

Показники сформованості когнітивного компонента готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на констатувальному етапі дослідження 

Когнітивний 

К компонент 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр 

Достовірність 

відмінностей 

ЕГ 0,30 0,02 Репродуктивний  

0,33 

Відмінності не 

достовірні 

(Р>0,05) КГ 0,31 0,02 Репродуктивний 

 

Визначення показників когнітивного компонента готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки на констатувальному етапі 

дослідження дозволило виявити, що серед здобувачів освіти 

експериментальної групи до репродуктивного рівня належали 74,19%, до 

конструктивного рівня – 22,58% респондентів і до творчого – 3,23% 

студентів.  

Відповідно, серед здобувачів освіти контрольної групи результати 

спостерігались такі: до репродуктивного рівня належало 71,88% осіб, 

до конструктивного рівня – 25,00% респондентів і до творчого – лише 3,13% 

студентів (Табл. 3.9, Рис.3.3).  

 

  

Х
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Таблиця 3.9 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників когнітивного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості К 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

кільк. осіб % кільк. осіб % 

репродуктивний 23 74,19% 23 71,88% 

конструктивний 7 22,58% 8 25,00% 

творчий 1 3,23% 1 3,13% 

Разом 31 100% 32 100% 

 

 

Рис. 3.3. Розподіл студентів ЕГ і КГ за рівнями сформованості 

показників когнітивного компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження 
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З’ясування рівня сформованості показників діяльнісного компонента 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

дозволило визначити, що на констатувальному етапі дослідження відсутні 

суттєві відмінності між показниками здобувачів освіти експериментальної і 

контрольної груп (tрозр=0,27; Р>0,05).  

Встановлено, що середні показники сформованості діяльнісного 

компонента у студентів експериментальної групи складали 0,31±0,02 в.о. і 

належали до репродуктивного рівня.  

У здобувачів освіти контрольної групи середні показники 

сформованості діяльнісного компонента складали 0,30±0,02 в.о. і також 

належали до репродуктивного рівня (Табл. 3.10).  

 

Таблиця 3.10 

Показники сформованості діяльнісного Д компонента готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на констатувальному етапі дослідження 

Діяльнісний Д 

компонент 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр 

Достовірність 

відмінностей 

ЕГ 0,31 0,02 Репродуктивний 

0,27 

Відмінності не 

достовірні 

(Р>0,05) КГ 0,30 0,02 Репродуктивний 

 

Вивчення показників сформованості діяльнісного компонента 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки на 

констатувальному етапі дослідження дозволило виявити особливості 

розподілу студентів експериментальної та контрольної груп за рівнями. 

Х
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Розподіл здобувачів освіти за рівнями сформованості діяльнісного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки виявився таким: 

– репродуктивний рівень – 77,42% студентів експериментальної групи 

та 65,63% студентів контрольної групи; 

– конструктивний рівень – 19,35% експериментальної групи та 

31,25% студентів контрольної групи;  

– творчий рівень – 3,23% експериментальної групи та 3,13% студентів 

контрольної групи (Табл. 3.11, Рис. 3.4). 

 

Таблиця 3.11 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників діяльнісного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості Д 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

кільк. осіб % кільк. осіб % 

Репродуктивний 
24 77,42% 21 65,63% 

Конструктивний 
6 19,35% 10 31,25% 

Творчий 
1 3,23% 1 3,13% 

Разом 31 100% 32 100% 
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Рис. 3.4. Розподіл студентів ЕГ і КГ за показниками рівнів 

сформованості діяльнісного компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження  

 

Опрацьовування показників особистісного компонента готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки дозволило 

визначити, що середні показники студентів експериментальної групи 

складають 0,33±0,03 в.о. і належать до репродуктивного рівня.  

Показники студентів контрольної групи також належать до 

репродуктивного рівня (0,32±0,02 в.о.). 

Виявлено відсутність достовірних відмінностей (tрозр=0,36; Р>0,05) між 

показниками студентів експериментальної і контрольної груп на 

констатувальному етапі дослідження (Табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 

Показники сформованості особистісного компонента готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на констатувальному етапі дослідження 

 

Особистісний О 

компонент 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр 

Достовірність 

відмінностей 

ЕГ 0,33 0,03 
Репродуктивний 

0,36 

Відмінності не 

достовірні 

(Р>0,05) КГ 0,32 0,02 
Репродуктивний 

 

На констатувальному етапі дослідження було розкрито, що серед 

здобувачів освіти експериментальної групи до репродуктивного рівня 

сформованості особистісного компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки належало 67,74% студентів, до 

конструктивного рівня – 25,81% студентів і до високого лише 6,45% 

респондентів. 

Водночас, серед студентів контрольної групи результати відзначалися 

такі: до репродуктивного рівня сформованості особистісного компонента 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

належало 62,50% студентів, до конструктивного рівня – 34,38% і до творчого 

– 3,13% студентів (Табл. 3.13, Рис. 3.5). 

  

Х



161 

 

Таблиця 3.13 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників особистісного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження 

 

Рівень 

сформованості О 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

кільк. осіб % кільк. осіб % 

Репродуктивний 21 67,74% 20 62,50% 

Конструктивний  8 25,81% 11 34,38% 

Творчий 2 6,45% 1 3,13% 

Разом 31 100% 32 100% 

 

 

 

Рис. 3.5. Розподіл студентів ЕГ і КГ за показниками рівнів 

сформованості особистісного компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження 
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Оцінка достовірності відмінностей у розподілі студентів 

експериментальної і контрольної групи за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки відбувалась за допомогою критерію Фішера (кутове 

перетворення Фішера), призначеного для зіставлення двох вибірок за 

частотою обраної ознаки. 

Отже, на констатувальному етапі дослідження нами висунуто такі 

гіпотези критерію Фішера: 

Н0: частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект у вибірці 1 

не більше, ніж у вибірці 2 (відмінності не достовірні); 

Н1: частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект у вибірці 1 

більше, ніж у вибірці 2 (відмінності достовірні).  

Отже, перевірка достовірності відмінностей розподілу студентів 

експериментальної і контрольної груп за рівнями сформованості компонентів 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки на 

початку дослідження (табл. 3.14) дозволила дійти таких висновків: 

За мотиваційним компонентом – відхилення гіпотези Н1 та 

підтвердження гіпотези Н0. Емпіричне значення показника кутового 

перетворення Фішера (φ*=0,023) належить до зони незначущості – 

відмінності між групами не істотні (Р>0,05). 

За когнітивним компонентом – відхилення гіпотези Н1 та 

підтвердження гіпотези Н0. Емпіричне значення показника кутового 

перетворення Фішера (φ*=0,023) належить до зони незначущості – 

відмінності між групами не істотні (Р>0,05). 

За діяльнісним компонентом – відхилення гіпотези Н1 та підтвердження 

гіпотези Н0. Емпіричне значення показника кутового перетворення Фішера 

(φ*=0,023) належить до зони незначущості – відмінності між групами не 

істотні (Р>0,05). 
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За особистісним компонентом – відхилення гіпотези Н1 та 

підтвердження гіпотези Н0. Емпіричне значення показника кутового 

перетворення Фішера (φ*=0,628) належить до зони незначущості – 

відмінності між групами не істотні (Р>0,05). 

 

Таблиця 3.14 

Розрахунок достовірності відмінностей розподілу студентів за рівнями 

сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження 

Показник n1(наявність ознаки) 

n2 

(відсутність 

ознаки) 

φ* 
Гіпотеза 

(підтвердження) 

М 

ЕГ 1 30 
0,023 

H0 (відмінності не 

достовірні P>0.05) КГ 1 31 

К 

ЕГ 1 30 0,023 H0 (відмінності не 

достовірні P>0.05) КГ 1 31 

Д 

ЕГ 1 30 0,023 H0 (відмінності не 

достовірні P>0.05) КГ 1 31 

О 
ЕГ 2 29 

0,628 
H0 (відмінності не 

достовірні P>0.05) КГ 1 31 

 

 

Відтак, зазначене дозволило нам виявити рівень сформованості 

комплексного показника готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки КГФІП експериментальної і контрольної групи на 

констатувальному етапі дослідження. 

N

К
N

і

і
 1

ГФІПК ,                   
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де Кі – показники сформованості компонентів готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки; 

N – кількість компонентів готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

Отже, визначення комплексного показника готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки дозволило з’ясувати, що середні 

показники здобувачів освіти експериментальної групи складають 0,31±0,02 

в.о. і належать до репродуктивного рівня. Показники студентів контрольної 

групи також належать до репродуктивного рівня (0,314±0,03 в.о.). 

Виявлено відсутність достовірних відмінностей (tрозр=0,05; Р>0,05) між 

показниками студентів експериментальної і контрольної груп на 

констатувальному етапі дослідження (Табл. 3.15). 

 

Таблиця 3.15 

Показники сформованості комплексного показника готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на констатувальному етапі дослідження 

Комплексний 

показник КГФІП 

 

M 
Рівень 

сформованості 
t розр 

Достовірність 

відмінностей 

ЕГ 0,31 0,02 репродуктивний 

0,05 

Відмінності не 

достовірні 

(Р>0,05) 
КГ 0,31 0,03 репродуктивний 

 

  

Х
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Отже, на констатувальному етапі дослідження нами з’ясовано вихідні 

дані щодо рівнів сформованості компонентів та комплексного показника 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

(виявлено репродуктивний рівень середніх показників як в ЕГ, так і в КГ), та 

визначено відсутність достовірних відмінностей між зазначеним 

показниками студентів експериментальної і контрольної групи (рис.3.6). 

 

 

 

Рис. 3.6. Показники компонентів готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження 

 

На констатувальному етапі дослідження виявлено, що серед студентів 

експериментальної групи до репродуктивного рівня сформованості 

комплексного показника готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 
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та редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки належало 70,97% студентів, до конструктивного рівня – 25,81% 

студентів і до творчого  лише 3,23% осіб. 

Водночас, поміж здобувачами освіти контрольної групи результати 

спостерігалися такі: до репродуктивного рівня сформованості комплексного 

показника готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування 

до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

належало 65,63% студентів, до конструктивного рівня – 31,25% і до творчого 

– 3,13% студентів (Табл. 3.16, Рис. 3.7). 

 

Таблиця  3.16 

Розподіл студентів за рівнями сформованості комплексного показника 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування 

до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на констатувальному етапі дослідження 

Рівень сформованості комплексного 

показника КГФІП 

Експериментальна 

група 
Контрольна група 

кільк. осіб % кільк. осіб % 

Репродуктивний 
22 

70,97

% 21 

65,63

% 

Конструктивний  
8 

25,81

% 10 

31,25

% 

Творчий  
1 3,23% 1 3,13% 

Разом 31 100% 32 100% 
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Рис. 3.7. Розподіл студентів ЕГ і КГ за рівнями сформованості 

комплексного показника готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки на констатувальному етапі дослідження 

 

Перевірка істотності відмінностей розподілу студентів 

експериментальної і контрольної груп за рівнями сформованості 

комплексного показника готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки на початку дослідження (Табл. 3.17) дозволила дійти таких 

висновків: відхилення гіпотези Н1 та підтвердження гіпотези Н0.  

Емпіричне значення показника кутового перетворення Фішера 

(φ*=0,023) належить до зони незначущості – відмінності між групами не 

істотні (Р>0,05). 
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Таблиця 3.17  

Розрахунок достовірності відмінностей розподілу студентів  

за рівнями сформованості комплексного показника готовності  

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на констатувальному етапі дослідження 

 

Показник n1 (наявність ознаки) 
n2 (відсутність 

ознаки) 
φ* 

Гіпотеза 

(підтвердження) 

КГФІП 

ЕГ 1 30 
0,023 

H0 (відмінності не 

достовірні P>0.05) КГ 1 31 

 

Зазначене дозволяє допустити рівноправність умов у контрольній та 

експериментальній групі перед проведенням формувального 

етапу експерименту. 

На формувальному етапі педагогічного експерименту нами було 

перевірено ефективність організаційно-педагогічних умов через 

упровадження в процес навчання ЕГ відповідних заходів, а саме: 

– нового спецкурсу «Візуалізація масмедіа» (5 сем.); оновлених 

додаткових тем 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 «Масмедіа: 

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

– комплексу навчально-методичного забезпечення з використанням 

засобів інфографіки, який залучав: навчальні посібники: «Історія української 

видавничої справи та редагування», «Комп’ютерно-видавничі технології»; 
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методичні вказівки до практичних занять «Основи редакторської 

майстерності»; методичні рекомендації до лабораторних робіт «Макетування 

та верстка»; 

– створення квазіпрофесійного контенту навчання: за участю фахівців-

практиків, що містив: 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 відбувалися в 

умовах: видавництва «ЛІПС»; муніципального телеканалу «Z»; телеканалу 

ТРК «Алекс»; Обласної академічної газети «Запорізький університет»; газети 

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

– розроблювання інформаційно-медійного середовища, що залучало: 

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”» (ЗНУ 

Moodle, Google Cloud (Drive, YouTube); науково-дослідницьку тему 

«Використання інфографіки як інструмента візуалізації даних» (онлайн-

конференція «Молода наука-2020» (Zoom)).  

Навчальний процес здобувачів КГ лишалося традиційним. 

З метою з’ясування ступеня впливу заходів формувального етапу 

експерименту на рівень сформованості компонентів готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки нами було проведено діагностичні 

зрізи показників на контрольному етапі дослідження (Додатки 3.3; 3.4). 
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Зокрема, аналіз показників мотиваційного компонента готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки на контрольному 

етапі дослідження дозволив виявити значне покращення показників у 

студентів експериментальної групи.  

Середні показники експериментальної групи дорівнювали 0,76±0,02 в.о. 

і належали до творчого рівня, тоді як зазначені показники контрольної групи 

були значно нижчими, складали 0,39±0,03 в.о. і належали до 

конструктивного рівня. Виявлено достовірні відмінності (tрозр=9,93; P<0,001) 

між показниками експериментальної і контрольної групи (Табл. 3.18). 

 

Таблиця 3.18 

Показники сформованості мотиваційного компонента готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на контрольному етапі дослідження 

Мотиваційний М 

компонент  

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр 

Достовірність 

відмінностей 

ЕГ 0,76 0,02 Творчий  

9,93 

Відмінності 

достовірні 

(P<0,001) КГ 0,39 0,03 Конструктивний  

 

На контрольному етапі дослідження було розкрито певні зміни у 

розподілі студентів як експериментальної, так і контрольної групи за рівнями 

сформованості показників мотиваційного компонента готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки (Табл.3.19, Рис. 3.8). 

 

  

Х
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Таблиця 3.19 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників мотиваційного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості М 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

кільк. осіб % кільк. осіб % 

Репродуктивний 1 3,23% 10 31,25% 

Конструктивний  6 19,35% 18 56,25% 

Творчий  24 77,42% 4 12,50% 

Разом 31 100% 32 100% 

 

Рис. 3.8. Розподіл студентів ЕГ і КГ за рівнями сформованості 

показників мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 
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Виявлено таку динаміку показників мотиваційного компонента у 

студентів експериментальної і контрольної груп: кількість студентів на 

репродуктивному рівні в експериментальній групі зменшилась до 3,23%, у 

той час, як у контрольній групі кількість студентів зменшилась лише до 

31,25%; на творчому рівні сформованості показників мотиваційного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки: кількість здобувачів освіти експериментальної групи 

збільшилась до 77,42%, серед студентів контрольної групи результати були 

такими – кількість студентів також збільшилась, але складала лише 12,50% 

на контрольному етапі дослідження (Табл. 3.20). 

 

Таблиця 3.20 

Динаміка розподілу студентів за рівнями сформованості показників 

мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки  

Рівень сформованості М компонента 

Експериментальна 

група 
Контрольна група 

ПЕ КЕ ПЕ КЕ 

Репродуктивний 

% 

70,97% 

3,23% 

(67,64%) 65,63% 

31,25%  

(-34,38%) 

n 22 1 (-21) 21 10 (-11) 

Конструктивний 

% 

25,81% 

19,35%  

(-6,45%) 31,25% 

56,25% 

(+25,00%) 

n 
8 6 (-2) 10 18 (+8) 

Творчий 

% 

3,23% 

77,42% 

(+74,19%) 3,13% 

12,50% 

(+9,38%) 

n 
1 24 (+23) 1 4 (+3) 

 

Виявлено достовірні відмінності і між показниками когнітивного 

компонента (tрозр=7,63; P<0,001) професійної компетентності студентів 
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експериментальної і контрольної груп на контрольному етапі 

дослідження (Табл. 3.21). 

Середні показники сформованості когнітивного компонента у студентів 

експериментальної групи належали до творчого рівня і складали 

0,74±0,04 в.о., тоді як показники здобувачів освіти експериментальної групи 

складали відповідно:  0,39±0,03 в.о. і належали до конструктивного рівня. 

 

Таблиця 3.21 

Показники сформованості когнітивного компонента готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на контрольному етапі дослідження 

Когнітивний К 

компонент 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр 

Достовірність 

відмінностей 

ЕГ 0,74 0,04 Творчий  

7,63 

Відмінності 

достовірні 

(P<0,001) 
КГ 0,39 0,03 Конструктивний  

 

Дослідження особливостей розподілу студентів за рівнем 

сформованості когнітивного компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на контрольному етапі 

дослідження (Табл. 3.22, Рис. 3.9) дозволило виявити таку динаміку 

показників у здобувачів освіти експериментальної і контрольної групи.  

Кількість студентів на низькому рівні  зменшилась як у студентів 

експериментальної, так і контрольної  групи і складала 6,45% і 31,25% 

відповідно. Значно збільшилась кількість студентів експериментальної групи 

на високому (74,19%) рівні, у той час, як у студентів контрольної групи 

зазначені показники збільшилися загалом лише до 12,50%  (Табл. 3.23). 

Х
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Таблиця 3.22 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників когнітивного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості К 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

кільк. осіб % кільк. осіб % 

Репродуктивний 2 6,45% 10 31,25% 

Конструктивний 6 19,35% 18 56,25% 

Творчий  23 74,19% 4 12,50% 

Разом 31 100% 32 100% 

 

 

Рис. 3.9. Розподіл студентів ЕГ і КГ за рівнями сформованості 

показників когнітивного компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 
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Таблиця 3.23 

Динаміка розподілу студентів за рівнями сформованості показників 

когнітивного компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 

 

Рівень сформованості К компонента 

Експериментальна 

група 
Контрольна група 

ПЕ КЕ ПЕ КЕ 

Репродуктивний 

% 

74,19% 

6,45%  

(-67,74%) 71,88% 

31,25%  

(-40,63%) 

n 23 2 (-21) 23 10(-13) 

Конструктивний 

% 

22,58% 

19,35%  

(-3,23%) 25,00% 

56,25% 

(+31,25%) 

n 7 6 (-1) 8 18 (+10) 

Творчий 

% 

3,23% 

74,19% 

(+70,97%) 3,13% 

12,50% 

(+9,38%) 

n 1 23 (+22) 1 4 (+3) 

 

Вивчення змін у рівні сформованості діяльнісного компонента 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки на 

контрольному етапі дослідження дозволило з’ясувати, що середні показники 

у студентів експериментальної групи значно покращилися і належали до 

творчого рівня (0,71±0,04 в.о.), тоді як у студентів контрольної групи 

спостерігалось незначне покращення показників (0,38±0,02 в.о.) до 

конструктивного рівня.  

Зазначені зміни підтверджують наявність достовірних відмінностей 

(tрозр=8,10; P<0,001) між показниками експериментальної і контрольної 

груп (табл. 3.24). 
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Таблиця 3.24 

Показники сформованості діяльнісного компонента готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на контрольному етапі дослідження 

 

Діяльнісний Д 

компонент 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр 

Достовірність 

відмінностей 

ЕГ 0,71 0,04 Творчий 

8,10 

Відмінності 

достовірні 

(P<0,001) 
КГ 0,38 0,02 Конструктивний 

 

За результатами перевірки на контрольному етапі дослідження було 

виявлено значні зміни у розподілі студентів за рівнями сформованості 

показників діяльнісного компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки (Табл. 3.25, Рис. 3.10).  

Так, кількість студентів експериментальної групи, які залишились на 

низькому рівні, значно скоротилась і складала наприкінці дослідження 9,68% 

здобувачів, на відміну від кількості студентів контрольної групи, яка 

складала 21,88% осіб відповідно.  

  

Х
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Таблиця 3.25 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників діяльнісного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості Д 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

кільк. Осіб % кільк. осіб % 

Репродуктивний 3 9,68% 7 21,88% 

Конструктивний 5 16,13% 24 75,00% 

Творчий  23 74,19% 1 3,13% 

Разом 31 100% 32 100% 

 

 

Рис. 3.10. Розподіл студентів ЕГ і КГ за рівнями сформованості 

показників діяльнісного компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 
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Значне збільшення показників у студентів експериментальної групи 

відбулося і на високому рівні – виявлено 74,19% студентів (збільшилась на 

67,74%), на відміну від контрольної групи, де кількість студентів на 

високому рівні залишилась незмінною (Табл. 3.26).  

 

Таблиця 3.26 

Динаміка розподілу студентів за рівнями сформованості показників 

діяльнісного компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 

Рівень сформованості Д компонента 

Експериментальна 

група 
Контрольна група 

ПЕ КЕ ПЕ КЕ 

Репродуктивний 

% 

77,42% 

9,68%  

(-67,74%) 65,63% 

21,88%  

(-43,75%) 

n 24 3 (-21) 21 7 (-14) 

Конструктивний 

% 

19,35% 

16,13%  

(-3,23%) 31,25% 

75,00% 

(+43,75%) 

n 6 5 (-1) 10 24(+14) 

Творчий 

% 

3,23% 

74,19% 

(+70,97%) 3,13% 3,13% (0%) 

n 
1 23 (+22) 1 1 (0) 

 

Зазнали певних змін за результатами формувального етапу 

дослідження і показники сформованості особистісного компонента 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

Зокрема, середні показники у студентів експериментальної групи на 

контрольному етапі значно збільшились, дорівнювали 0,77±0,03 в.о. і 

належали до творчого рівня, на відміну від показників контрольної групи, які 

також збільшились, складали 0,40±0,03 в.о, але належали до конструктивного 

рівня сформованості особистісного компонента готовності майбутніх 
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фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки.  

Статистичний аналіз зазначених показників дозволив виявити 

істотність відмінностей (tрозр=10,24; P<0,001) між показниками 

експериментальної і контрольної групи (Табл. 3.27). 

 

Таблиця 3.27 

Показники сформованості особистісного компонента готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на контрольному етапі дослідження 

Особистісний О 

компонент 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр 

Достовірність 

відмінностей 

ЕГ 0,77 0,03 Високий 

10,24 

Відмінності 

достовірні 

(P<0,001) КГ 0,40 0,03 Середній 

 

З’ясовано особливості розподілу здобувачів освіти експериментальної і 

контрольної груп за рівнями сформованості показників особистісного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки на контрольному етапі дослідження.  

Виявлено, що до репродуктивного рівня наприкінці дослідження 

належало 34,38% студентів контрольної групи і лише 3,23% студентів 

експериментальної групи.  

Зафіксовано значне збільшення кількості студентів експериментальної 

групи на високому рівні – до 87,10%; кількість студентів контрольної групи 

на високому рівні збільшилась лише до 9,38% (Табл. 3.28, Рис. 3.11). 

  

Х
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Таблиця 3.28 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників особистісного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості О 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

кільк. осіб % кільк. осіб % 

Репродуктивний 1 3,23% 11 34,38% 

Конструктивний 3 9,68% 18 56,25% 

Творчий  27 87,10% 3 9,38% 

Разом 31 100% 32 100% 

 

Рис. 3.11. Розподіл студентів ЕГ і КГ за рівнями сформованості 

показників особистісного компонента готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 
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Зафіксовано значне збільшення кількості студентів експериментальної 

групи на високому рівні – на 80,65%; кількість студентів контрольної групи 

збільшилась на високому рівні лише на 6,25% (Табл. 3.29). 

 

Таблиця 3.29 

Динаміка розподілу студентів за рівнями сформованості показників 

особистісного компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 

Рівень сформованості О компонента 

Експериментальна 

група 
Контрольна група 

ПЕ КЕ ПЕ КЕ 

Репродуктивний 

% 

67,74% 

3,23%  

(-64,52%) 62,50% 

34,38%  

(-28,13%) 

n 

21 1 (-20) 20 11 (-9) 

Конструктивний 

% 

25,81% 

9,68%  

(-16,13%) 34,38% 

56,25% 

(+21,88%) 

n 
8 3(-5) 11 18 (+7) 

Творчий 

% 

6,45% 

87,10% 

(+80,65%) 3,13% 

9,38% 

(+6,25%) 

n 
2 27 (+25) 1 3 (+2) 

 

Дослідження динаміки показників сформованості компонентів 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

засвідчив значний приріст показників у студентів експериментальної групи, 

на відміну від контрольної групи, які відбулися завдяки впровадженню 

розроблених заходів формувального етапу експерименту (Табл. 3.30). 
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Таблиця 3.30 

Динаміка показників компонентів готовності майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування  

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки  

 

Оцінка достовірності відмінностей у розподілі студентів 

експериментальної і контрольної групи за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки на контрольному етапі дослідження відбувалась за допомогою 

критерію Фішера (кутове перетворення Фішера) дозволила дійти таких 

висновків (Табл. 3.31): 

За мотиваційним компонентом – відхилення гіпотези Н0 та 

підтвердження гіпотези Н1. Емпіричне значення показника кутового 

перетворення Фішера (φ*=5,668) належить до зони  значущості – відмінності 

між групами  істотні (P<0,001). 

Показни

ки 

Констатувальний 

етап  

Контрольний 

етап  

Достовірні

сть відм. (t 

розр, Р) 

Відносний приріст 

показників 

ЕГ 

М 0,31±0,02 0,76±0,02 
14,20 

(Р˂0,001) 
146% 

К 0,30±0,02 0,74±0,04 
10,49 

(Р˂0,001) 
147% 

Д 0,31±0,02 0,71±0,04 
9,78 

(Р˂0,001) 
131% 

О 0,33±0,03 0,77±0,03 

11,73 

(Р˂0,001) 
129% 

КГ 

М 0,30±0,02 0,39±0,03 
2,52 

(Р˂0,05) 
30% 

К 0,31±0,02 0,39±0,03 
2,35 

(Р˂0,05) 
27% 

Д 0,30±0,02 0,38±0,02 

2,47 

(Р˂0,05) 
26% 

О 0,32±0,02 0,40±0,03 

2,42 

(Р˂0,05) 
25% 
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За когнітивним компонентом – відхилення гіпотези Н0 та 

підтвердження гіпотези Н1. Емпіричне значення показника кутового 

перетворення Фішера (φ*=5,369) належить до зони  значущості – відмінності 

між групами  істотні (P<0,001). 

За діяльнісним компонентом – відхилення гіпотези Н0 та підтвердження 

гіпотези Н1. Емпіричне значення показника кутового перетворення Фішера 

(φ*=6,827) належить до зони значущості – відмінності між групами 

суттєві (P<0,001). 

За особистісноим компонентом – відхилення гіпотези Н0 та 

підтвердження гіпотези Н1. Емпіричне значення показника кутового 

перетворення Фішера (φ*7,081) належить до зони  значущості – відмінності 

між групами  істотні (P<0,001). 

 

Таблиця 3.31 

Розрахунок достовірності відмінностей розподілу студентів за рівнями 

сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки на констатувальному етапі дослідження 

Показник n1(наявність ознаки) 

n2 

(відсутність 

ознаки) 

φ* 
Гіпотеза 

(підтвердження) 

М 

ЕГ 24 7 
5,668 

H1 (відмінності не 

достовірні P<0.001) КГ 4 28 

К 

ЕГ 23 8 
5,369 

H1 (відмінності не 

достовірні P<0.001) КГ 4 28 

Д 

ЕГ 23 8 
6,827 

H1 (відмінності не 

достовірні P<0.001) КГ 1 31 

О 
ЕГ 27 4 

7,081 
H1 (відмінності не 

достовірні P<0.001) КГ 3 29 
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Визначення комплексного показника готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на контрольному етапі експерименту 

дозволило з’ясувати, що середні показники студентів експериментальної 

групи складають 0,74±0,03 в.о. і належать до творчого рівня, у той час, як 

показники студентів контрольної групи належать до конструктивного рівня і 

складають 0,40±0,03 в.о. Розкрито суттєві відмінності (tрозр=8,34; Р – 0,001) 

між показниками здобувачів освіти експериментальної і контрольної 

груп (Табл. 3.32). 

 

Таблиця 3.32 

Показники сформованості комплексного показника готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на контрольному етапі дослідження 

Комплексний 

показник КГФІП 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр 

Достовірність 

відмінностей 

ЕГ 0,74 0,03 Творчий 

8,34 

Відмінності  

достовірні 

(Р˂0,001) КГ 0,40 0,03 Конструктивний 

 

Отже, статистичний аналіз отриманих результатів засвідчив наявність 

істотних кількісних змін показників кожного з компонентів готовності 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки на контрольному 

етапі дослідження: середні показники студентів експериментальної групи 

належали до творчого рівня, на відміну від показників студентів контрольної 

групи, які належали лише до конструктивного рівня (Рис. 3.12). 

Х
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Рис. 3.12 Показники компонентів готовності майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки на контрольному етапі дослідження 

 

На контрольному періоді дослідження розкрито, що серед студентів 

експериментальної групи до творчого рівня сформованості комплексного 

показника готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування 

до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

належало 80,65% студентів, до конструктивного рівня – 16,13% студентів, на 

репродуктивному рівні  виявлено 3,23%. 

У той же час, поміж студентів контрольної групи результати 

спостерігалися такі: до репродуктивного рівня сформованості комплексного 
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до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

належало 25,00% студентів, до конструктивного рівня – 68,75% і до творчого 

– 6,25% студентів (Табл. 3.33, Рис. 3,13). 

 

Таблиця 3.33 

Розподіл студентів за рівнями сформованості комплексного показника 

готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування 

до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

на контрольному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості 

комплексного 

показника КГФІП 

Експериментальна група Контрольна група 

кільк. осіб % кільк. осіб % 

Репродуктивний 
1 3,23% 8 25,00% 

Конструктивний  
5 16,13% 22 68,75% 

Творчий 
25 80,65% 2 6,25% 

Разом 31 100% 32 100% 

 

Перевірка істотності відмінностей розподілу студентів 

експериментальної і контрольної груп за рівнями сформованості 

комплексного показника готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки на контрольному етапі дослідження (Табл. 3.34) дозволила дійти 

таких висновків: відхилення гіпотези Н0 та підтвердження гіпотези Н1.  

Емпіричне значення показника кутового перетворення 

Фішера (φ*=6,846) належить до зони значущості – відмінності між групами є 

суттєвими (P<0,001). 
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Рис. 3.13. Розподіл студентів ЕГ і КГ за рівнями сформованості 

комплексного показника готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки на контрольному етапі дослідження 

 

Таблиця 3.34 

Розрахунок достовірності відмінностей розподілу студентів за рівнями 

сформованості комплексного показника готовності майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки  

на контрольному етапі дослідження 

Показник n1(наявність ознаки) 

n2 

(відсутність 

ознаки) 

φ* 
Гіпотеза 

(підтвердження) 

КГФІП 

ЕГ 25 6 
6,846 

H0 (відмінності 

достовірні P˂0.001) КГ 2 30 
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Зазначене надає можливість зробити висновок про те, що показники 

сформованості компонентів та комплексного показника готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки на контрольному етапі 

дослідження відрізняються статистично виразно, та існує тісний 

взаємозв’язок між реалізацією заходів формувального етапу експерименту та 

підвищенням рівнів сформованості компонентів готовності у студентів 

експериментальної групи.  

Отже, на основі узагальнення 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, підтверджено правильність і доцільність визначеної 

компонентної структури готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

 

В розділі схарактеризовано специфіку організації педагогічного 

експерименту, викладено його хід і результати. 

Перед експериментальними заходами проведено пілотне дослідження, 

у якому взяли участь 516 здобувачів совіти, 45 викладачів коледжів України; 

44 фахівці підприємств видавничої та масмедійної індустрії. Аналіз його 

результатів підтвердив актуальність теми дослідження, надав можливість 

оцінити наявний стан готовності майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки.  
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Згідно з правилами сучасної педагогічної науки щодо виконання 

педагогічного експерименту (Т. Кристопчук, О. Пшенична, С. Сисоєва та ін.), 

дослідження реалізовано послідовно в три етапи (констатувальний, 

формувальний та 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 виконано добір та 

розроблення діагностичних методик адекватно 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). 

Результати первинної діагностики на констатувальному етапі 

експерименту продемонстрували, що сформованість готовності майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки взагалі й окремо за кожним 

критерієм у здобувачів ЕГ та КГ, є майже однаковою і перебуває на 

конструктивному та репродуктивному рівнях. 
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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 «Масмедіа: 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»; 
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– інформаційно-медійне середовище: навчальні, презентаційні 

матеріали: відеотренінг «Як візуалізувати текст і розширити читацьку 

аудиторію?», відеомайстер-класи: «Як створити інфографіку, користуючись 

онлайн-ресурсами: Canva, Venngage, Easel.ly», «Розробка графічних 

матеріалів у растровому редакторі “Gimp”» (ЗНУ Moodle, Google Cloud 

(Drive, YouTube); наукова тема «Використання інфографіки як інструмента 

візуалізації даних» (онлайн-конференція «Молода наука-2020» (Zoom)).  

Освітній процес студентів контрольної групи лишався традиційним. 

На контрольному етапі було проведено вторинну перевірку рівня 

готовності майбутніх фахівців 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 в 

експериментальній групі.  

Результати аналізу розподілу студентів за рівнями готовності до 

формування 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%).  

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 
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суттєвими (P<0,001). 

Таким чином, на основі результатів педагогічного експерименту 

засвідчено ефективність розробленої моделі та організаційно-педагогічних 

умов підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

 

Матеріали досліджень, що увійшли до розділу, опубліковані 

здобувачем у наукових працях [115; 116; 117; 118; 119; 130], а також 

висвітлені в доповідях на наукових конференціях, тези яких надруковано. 
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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 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 з 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 
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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 
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рекомендації; 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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ДОДАТКИ  

Додаток А.1 

 

Таблиця А.1 

Зміст освітньо-професійної програми «Видавнича справа та 

редагування» (фахова передвища освіта) зі спеціальності – 061 

«Журналістика» для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» Коледжу Київського міжнародного університету [79] 

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна компетентність 

Здатність розвʼязувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної діяльності, що передбачає застосування положень і методів науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов  

Загальні компетентності 

ЗК 

1  

Здатність до засвоєння знань з історії України, а також формування переконань, 

що історія української держави має давнє походження, що її розвиток відбувається 

в контексті європейської та східноєвропейської цивілізації і підпорядковується 

тим самим закономірностям, за якими розвивалася європейська історія  

ЗК 

2  

Здатність володіти культурою виступів на суспільнополітичні теми, проводити 

наукові диспути та дискусії, засвоювати історичний досвід та уроки історії.  

ЗК 

3 

Здатність до засвоєння загальних відомостей про українську літературну мову як 

нормовану, удосконалену форму загальнонародного мовлення з розвиненою 

системою стилів, багату на виражальні засоби  

ЗК 

4  

Здатність формувати необхідну комунікативну спроможність у сферах 

професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного 

володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності  

ЗК 

5  

Здатність виховувати національну свідомість, громадянські якості української 

молоді, формувати професійне мислення  

ЗК 

6  
Здатність орієнтуватися в українському та міжнародному законодавстві  

ЗК 

7  

Здатність системно використовувати знання про масову комунікацію як суспільно-

політичну й професійну діяльність  

ЗК 

8  

Здатність до засвоєння загальних відомостей про українську літературну мову як 

унормовану, удосконалену форму загальнонародного мовлення з розвиненою 

системою стилів, багату на виражальні засоби  
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Продовження таблиці А.1 

ЗК 9 Здатність володіти основними методами самозахисту та захисту виробничого 

персоналу й населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих  

ЗК 10 
Здатність володіти практичними навиками використання комп’ютерних 

технологій та комп’ютерного дизайну для створення електронного 

та друкованого продукту  

ЗК 11 Здатність набуття практичних навичок в освоєнні методики проектування на 

комп’ютері на базі відповідної програми; розробці концепції, дизайн-програми  

ЗК 12 

Здатність визначати фундаментальні дослідження з історії видавничої справи, 

журналістики в зарубіжних та українських дослідників. Здатність визначати 

особливості матеріальної конструкції та змістової частини видань у 

ретроспективі  

ЗК 13 
Здатність до освоєння комплексу теоретичних і практичних знань з основ 

видавничої справи, необхідних для фахової підготовки до друку 

різних видів видань  

ЗК 14 Здатність до володіння засобами культури і техніки мовлення  

Фахові компетентності 

ФК1 Здатність до теоретичного осмислення специфіки процесу редагування, 

вироблення практичних навичок по редагуванню текстів різних стилів 

ФК2 Здатність до розуміння системи теоретичних знань і практичних навичок 

з редакторської майстерності  

ФК3 Здатність до системного уявлення про книжкову справу в цілому і в Україні 

зокрема  

ФК4 Здатність до розуміння процесу перевтілення авторського задуму в конкретний 

вид видавничої продукції  

ФК5 Здатність до розуміння специфіки процесу редагування наукової та науково-

популярної літератури  

ФК6 Здатність до теоретичного осмислення специфіки та аналізу навчальних 

та довідкових текстів  

ФК7 Здатність до теоретичного осмислення специфіки редагування та аналізу текстів 

суспільно-політичної літератури  

ФК8 Здатність до осмислення специфіки процесу редагування текстів художньої та 

дитячої літератури  
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Продовження таблиці А.1 

ФК9 
Здатність вироблення фахового погляду на сутність, завдання, форми 

та методи сучасної реклами  

ФК10 
Здатність до освоєння базових основ з організації та економіки 

видавничої справи  

ФК11 
Здатність володіти інформацією про узагальнену схему 

виготовлення видань  

ФК12 
Здатність ефективно і гнучко використовувати англійську мову 

в різноманітних ситуаціях ділового спілкування  

ФК13 
Здатність до розуміння текстів ЗМІ різного обсягу, до розкриття 

імпліцитної інформації, що міститься в них  

ФК14 Здатність розуміти принципи роботи друкарських машин.  

ФК15 Здатність опановувати історію виникнення і розвитку друку. 

ФК16 Здатність виявляти особливості структури й типології друкованого видання  

ФК17 
Здатність до оволодіння знаннями специфіки літературознавства 

та його складників 

ФК18 Здатність визначати інформаційні жанри журналістики  

ФК19 
Здатність здійснювати технічне редагування текстів різних жанрів і 

форматів  

ФК20 Здатність до оволодіння знаннями особливості журналістської творчості  

ФК21 
Здатність до розуміння принципів організації й основних тенденцій 

розвитку газетної та агенційної журналістики  

ФК22 

Здатність до розуміння теоретичних та практичних знань у галузі 

книгознавства, а також основ бібліографознавства, бібліотекознавства, 

бібліополістики 

ФК23 
Здатність до засвоєння знань про основоположні поняття етики 

ділового спілкування  

ФК24 
Здатність до засвоєння знань про закономірності становлення і розвитку 

української і зарубіжної преси 

ФК25 

Здатність усвідомлювати студентами важливості дотримання етичних норм 

у процесі створення реклами та засвоєнні основних принципів підготовки 

рекламних текстів для друкованих ЗМІ  
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ФК26 

Здатність до вирішення складних спеціалізованих задач та практичних 

проблем у певній галузі професійної діяльності або навчання, що пов’язані з 

застосуванням певних теорій та методів відповідних наук і характеризуються 

комплексністю та недетермінованістю умов  
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Додаток Б  

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою 061.00.03 Видавнича справа та редагування, 

спеціальності 061 Журналістика, першого (бакалаврського рівня)  

 

Рис. Б.1. Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою 061.00.03 Видавнича справа та 

редагування, спеціальності 061 Журналістика, першого (бакалаврського 

рівня) (Київський університет імені Бориса Гринченка [76]. 
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Додаток В.1  

 

Анкета для студентів щодо з’ясування їх готовності майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки 

 

Шановні студенти! Запорізький національний університет проводить дослідження щодо щодо 

з’ясування готовності майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. Просимо Вас висловити власну думку з 

питань і поставити відповідну позначку. Щиро дякуємо за Вашу участь! 

1. Чи привертає Вашу увагу використання інфографіки в засобах масової комунікації, навчальних виданнях 

тощо?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

2. Чи схиляєтесь Ви до думки, що інфографіка є ефективним засобом засвоєння навчального матеріалу?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

3. Чи вважаєте Ви важливим використання інфографіки в освітньому процесі?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

4. Чи використовують викладачі інфографіку під час навчальних занять?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

5. Чи готові Ви запропонувати викладачам використовувати інфографіку при поданні лекційного 

матеріалу?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

6. Чи створювали Ви інфографіку при підготовці до навчальних занять?:  

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

7. Чи були серед завдань, які Вам задавали викладачі, створити інфографіку?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

8. Чи хотіли б Ви навчитися створювати інфографіку?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

9. Чи готові Ви використовувати інфографіку у своїй майбутній професійній діяльності?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

10. Чи є у Вас навички створення інфографіки?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

11. Чи вважаєте Ви, що навички застосування інфографіки допоможуть Вам ефективно працювати у 

майбутній професійній сфері? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 
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Додаток В.2 

 

Анкета для викладачів щодо з’ясування готовності майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки 

 

Шановні колеги! Запорізький національний університет проводить дослідження щодо Анкета щодо 

з’ясування готовності майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. Просимо Вас висловити власну думку з 

питань і поставити відповідну позначку. Щиро дякуємо за Вашу участь! 

 

1. Чи доцільним, на Вашу думку, є використання інфографіки в освітньому процесі?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

2. Чи використовуєте Ви інфографіку при викладанні професійно орієнтованих дисциплін?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

3. Чи є у Вас навички створення інфографіки?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

4. Чи схиляєтесь Ви до думки, що інфографіка є ефективним засобом формування професійної 

компетентності фахівців видавничої справи та редагування?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

5. Чи погодилися б Ви внести зміни в робочі програми професійно орієнтованих дисциплін із включенням 

теми по інфографіці?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

6. Як Ви вважаєте, чи сприяє інфографіка формуванню готовності майбутнього фахівця видавничо-

поліграфічної галузі до професійної праці?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

7. Чи передбачає Ваша дисципліна створення інфографіки студентами при виконанні 

самостійних/індивідуальних завдань?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

8. Чи заохочуєте Ви при оцінюванні тих студентів, які використовують інфографіку при виконанні 

самостійних/індивідуальних завдань?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

9. Чи готові Ви в подальшому використовувати інфографіку в освітньому процесі?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

10. Чи схиляєтесь Ви до думки про те, що вміння створювати інфографіку сприяє працевлаштуванню 

молодих фахівців?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти.  
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Додаток В.3 

 

Анкета для фахівців щодо з’ясування готовності майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки 

 

Шановні фахівці! Запорізький національний університет проводить дослідження щодо формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців видавничої справи та редагування засобами 

інфографіки. Просимо Вас висловити власну думку з питань і поставити відповідну позначку. Щиро 

дякуємо за Вашу участь! 

 

1. Чи використовуєте Ви інфографіку у своїй професійній діяльності?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

2. Чи повинні, на Вашу думку, працівники видавничо-поліграфічної галузі уміти створювати 

інфографіку?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

3. Чи важливо для Вас, щоб молодий фахівець умів створювати інфографіку?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

4. Чи спонукаєте Ви своїх працівників до використання інфографіки у професійній діяльності?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

5. Чи заохочуєте працівників, які використовують інфографіку при створенні, редагуванні чи коригуванні 

текстів різних видів?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

6. Чи вважаєте Ви інфографіку ефективним засобом подання інформації?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

7. Чи підтримуєте Ви твердження про те, що інфографіка є одним зі способів привернення уваги?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

8. Чи схиляєтесь Ви до думки про те, що фахівець видавничо-поліграфічної галузі повинен уміти 

створювати різні види інфографіки?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

9. Чи надаєте Ви перевагу тим молодим фахівцям, у яких є практичні навички створення інфографіки?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

10. Чи підтримуєте Ви ініціативу обов’язкового вивчення інфографіки при формуванні професійної 

компетентності майбутніх фахівців видавничої справи та редагування?: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 
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Додаток Д.1 

 

Розроблення навчально-методичного супроводу із використанням 

комп’ютерних мультимедійних технологій як організаційно-педагогічна 

умова забезпечення ефективності підготовки майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ  

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

О.М. МИКИТІВ 

 

МАКЕТУВАННЯ ТА ВЕРСТКА 

 

методичні рекомендації до лабораторних робіт для здобувачів освіти  

спеціальності 061 Журналістика освітньо-професійної програми  

«Видавнича справа та редагування» 

 

Ухвалено 

методичною радою ЕПК 

Протокол № 1 

від 22.08.2019 

 

 

 

Запоріжжя 

2019 

 



236 

 
Микитів О.М. Макетування та верстка : методичні рекомендації до 

лабораторних робіт для здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування». Запоріжжя : 

ЗНУ, 2019. 48 с. 

 

Курс «Макетування та верстка» розрахований на те, щоб дати загальне 

уявлення, як зробити видання прийнятним з погляду поліграфічних вимог. 

Розкрито концептуальні засади та конкретні практичні прийоми оформлення 

періодичних видань. 

Посібник складено відповідно до навчального плану, робочої програми. 

містить плани практичних занять, методичні рекомендації і поради, завдання для 

самостійної роботи, перелік рекомендованої літератури, а також завдання для 

індивідуальної роботи. Подані питання до іспиту. 

Для здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика освітньо-професійної 

програми «Видавнича справа та редагування». 

 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ           4 

Плани практичних занять        5 

Індивідуальне завдання        45 

Перелік екзаменаційних питань       46 

Рекомендована література        48 

 

 

ВСТУП 

Курс «Макетування та верстка» є базовою нормативною дисципліною з 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Макетування та верстка» полягає 

в тому, щоб дати загальне уявлення, як зробити видання прийнятним з погляду 

поліграфічних вимог. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Макетування та верстка» є: 

1) опанувати видавничу та поліграфічну термінологію; 

2) оволодіти основами макетування: 

3) уміти створювати макети; 

4) уникати помилок під час створення макетів книг, газетно-журнальної чи 

рекламної продукції; 

5) уміти зверстати рідні види друкарської продукції. 

Згідно з вимогами освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) 

програми студенти повинні знати: 

- загальну організацію сучасного редакційно-видавничого процесу у 

видавництвах різної форми власності; 

- загальні вимоги до редагування, оформлення та видання літератури всіх 

типів; 

- структурні та змістові вимоги до видань усіх типів; 
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- роль редактора як головної дійової і відповідальної особи за якість 

підготовленого до друку видання; 

- загальну теорію редагування та головні методичні засади редакторського 

аналізу; 

- застосування категорій редакторського аналізу при роботі з різноманітними 

за цільовим та читацьким призначенням текстами; 

- основи логіки та логічні засади редагування. 

вміти: 

- на практиці застосовувати набуті теоретичні знання, навички редакторського 

та коректорського опрацювання авторських та видавничих оригіналів, методики й 

техніки виправлень; 

- знаходити, систематизувати та професійно опрацьовувати спеціальну 

літературу з питань редагування. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти 

таких компетентностей: 

- загальні: здатність розвиватись і навчатись; знання базових категорій 

маркетингу, методологічні аспекти організації маркетингової діяльності та її 

пріоритетів у сучасних умовах, теоретичні поняття категорій маркетингу та 

сучасних маркетингових тенденцій у видавничій справі. 

- спеціальні: здатність ефективно просувати створену видавничу продукцію; 

знати 

Закони України, етичний кодекс і нормативні документи, що регламентують 

професійну діяльність; здатність правильно застосовувати українські та міжнародні 

стандарти при оформленні, підготовці до друку періодичних і неперіодичних 

видань; аналізувати друковані видання на предмет дотримання видавничо-

поліграфічних стандартів. 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1-2 

Роль елементів оформлення у формуванні «обличчя» видання 

План 

1. Оформлення газети – важливий складник роботи над номером 

2. Поняття «обличчя» видання.  

3. Головні складники газетної форми. Функціональні та естетичні завдання 

оформлення. Внутрішня і зовнішня форми видання. Взаємозв’язок графічної та 

літературної форми.  

4. Загальні риси та ознаки оформлення газет 

Завдання для самостійного виконання: 

1. Проаналізувати елементи оформлення, які використовуються в сучасних 

газетах.  

2. На прикладі двох-трьох газет охарактеризувати їх «обличчя».  

 

Методичні рекомендації і поради 

До появи радіо, кіно і телебачення преса була єдиним джерелом інформації. 

Внаслідок конкуренції виникла потреба внести суттєві зміни в газетярську справу, 

у тому числі й в оформлення газет. 
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Перевага газет порівняно з іншими засобами інформації полягає в тому, що 

читач сам визначає порядок і темп ознайомлення з матеріалом, який його цікавить. 

Сучасна людина хоче отримувати інформацію, яка допомагала б їй розбиратися в 

найскладніших явищах життя. 

Читач воліє розпоряджатися інформацією на власний розсуд, у зручний для 

себе час, в обраному ним місці. І тут щоденні газети незамінні. 

Художнє оформлення газети, шпальти і навіть добірки – велике мистецтво. 

Йому властиві ті самі закони, якими керується художник, створюючи картину. 

Перед тим, як зробити на полотні перші штрихи малюнка, художник створює їх у 

своїй свідомості. Те саме відбувається під час оформлення газети. 

Оформлення сприяє висловленню ідеї газетного матеріалу з допомогою 

художніх і технічних засобів. Мета оформлення газети – ясно і просто, красиво й 

доступно донести до читача матеріали статей, кореспонденцій, заміток. 

Графічне оформлення газети – складова технології створення періодичного 

видання. Цей процес є важливим елементом діяльності редакції, який 

потребує зусиль усього колективу: від кореспондента до відповідального секретаря 

і редактора. 

Зрілість тієї чи іншої науки характеризується рівнем розробки її термінології. 

Про оформлення газети ще не можна сказати, що його параметри 

визначено остаточно. 

Донедавна люди, які займалися цим питанням, користувалися професійними 

словами і визначеннями, прийнятими в редакціях і друкарнях: розмітка, 

макетування, верстка та ін. З підвищенням уваги до оформлення газет виникла 

потреба в нових термінах, які повніше й точніше відтворювали б процеси 

формотворення в періодичних виданнях. 

Поняття «обличчя видання» виражає сукупність способів організації 

інформації, властивих конкретним газеті чи журналу: від характеристик текстів 

видання до їх розташування на полосі та оформлення. Щоб стало зрозуміло, можна 

взяти дві газети і проаналізувати їх за декількома напрямками. Наприклад, за 

темами, змістом і характером рубрик, типами заголовків, способом подачі 

матеріалів, типовими засобами оформлення шпальти. Це дозволяє побачити, що в 

газетах, навіть одного типу, присутнє як спільне для них, так і особливе. Поєднання 

цього спільного та особливого створює неповторне обличчя видання. 

Що визначає обличчя видання? 

1. Особливості завдань, характерні якості аудиторії, для якої призначено 

газету. 

2. Традиційні для цього видання способи роботи, вимоги до журналістів та 

їхніх матеріалів. 

3. Характер редакційного колективу. 

Обличчя видання безпосередньо пов’язане з його концепцією. Концепція 

газети переходить із номера в номер завдяки двом обставинам, а саме: 

- у нормально організованому редакційному колективі існує постійна система 

вимог до співробітників та їхніх матеріалів; 

- через систему рубрик і тематичних полос, добірок тощо. 

Відтак можна говорити про існування в редакції газети моделі номера, тобто 

системи уявлень про те, яким конкретно має бути будь-який номер. Модель номера 

передбачає, насамперед, обов’язкову присутність у виданні структурно 

організованого комплексу матеріалів. Цю структуру характеризують такі ознаки, як 
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тема матеріалу, ставлення автора до теми (позитивне, негативне, нейтральне), 

характер відтворення дійсності (інформаційний, аналітичний), тип авторства і т. д. 

При цьому в моделі номера комплекс матеріалів розглядається як у цілому, так і в 

межах кожної шпальти видання. Змістовий бік моделі номера взаємодіє з його 

композиційно-графічним оформленням, де важливу роль відіграють 

співвідношення обсягу матеріалів і способи їх розміщення на полосі. 

Єдність змісту і форми, функціонального та естетичного складає основну мету 

в мистецтві художньо-технічного оформлення періодичних видань. 

Оформлювальний процес – це і є приведення у відповідність зовнішньої форми 

газети чи журналу до її тактично організованого змісту, літературних форматів 

(жанрів), тижневих та індивідуальних особливостей видань. В остаточному 

вигляді, тобто в поліграфічному виконанні номерів, ми маємо справу з оформлен-

ням, як із матеріалізованим результатом цього процесу. 

У нашому динамічному столітті з його безмежним потоком інформації 

функціональність оформлення періодичних видань набуває особливого значення. 

Газета чи журнал ризикують утратити частину своїх читачів, якщо їхнє 

оформлення не сприяє швидкому й цілеспрямованому сприйняттю 

друкованих повідомлень. 

Внутрішню форму видання утворюють тематична і жанрова структури. Зміст 

починає виявляти свою форму під час безпосередньої реалізації редакційних планів 

у кожному номері видання і на кожній його полосі. Тут він стає особливо 

організованим змістом: у нього є своя структура публікації різних тематичних 

напрямків, що об’єднуються в певний ряд, для яких знайдено відповідні їхнім 

характеру та значущості просторові й розмірні співвідношення. Отже, тематична 

структура як внутрішня форма є способом організації змісту, з’єднання його частин 

у єдине ціле. Набуваючи структурних якостей, зміст стає внутрішньо оформленим. 

Усі розділи, рубрики, окремі матеріали з’єднані між собою так, що сприймаються 

читачем як відособлені одне від одного і водночас як частини єдиного цілого – 

шпальти, номера, об’єднані в такий систематизований ряд, що підкреслює більшу 

значимість одних публікацій і меншу інших, внаслідок чого полегшується процес 

читання газети чи журналу, знаходження того, що більше цікавить читача. 

Внутрішня форма настільки злита з її змістом, що ми вбачали б у ній хіба що 

відбиття останнього, якби вона не переходила в зовнішню форму. Розташування 

певним чином тематичних частин номера, їхні визначені розміри, розмежування та 

зв’язки – це вже конкретно сприймається як просторові та графічні способи вияв-

лення змісту. Так від внутрішньої організації переходимо до композиції – 

головного компонента зовнішньої форми. 

Варто зазначити, що нині композицію газети розглядають чи дуже широко, з 

включенням у це поняття тематичної побудови номерів, чи вузько – як з’єднання в 

ціле зображальних елементів, ліній, тонів, плям, конфігурацій тощо. 

Обидва погляди мають підстави. По-перше, поняття структури й композиції 

дуже близькі й нерідко вживаються як синоніми. По-друге, немає однозначного 

тлумачення поняття композиції і в теоретиків мистецтва, звідки воно походить. 

Деякі з них розглядають композицію, скажімо, картини лише як комплекс 

зображувальних елементів та їхнє розташування на площині безвідносно до задуму 

твору. Інші стверджують, що композиція – це, насамперед, конкретна розробка 

сюжетно-тематичної основи твору з розподілом предметів і фігур у просторі, а вже 

потім установлення співвідношень обсягу, світла й тіні, кольору і т. д. 
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Оформлення газети – важлива ділянка журналістської творчості. Від 

технічного оформлення газети залежить вплив матеріалів на читача. Протягом 

століть людство виробило прості й чіткі закони і принципи технічного 

оформлення, що відповідають демократичному характерові преси. 

Ці загальні риси та ознаки оформлення властиві газетам і журналам різного 

типу, але разом з тим у кожній газеті поступово складається власний більш або 

менш сталий композиційно-графічний тип. Тому актуальною виявляється проблема 

індивідуалізації зовнішнього вигляду друкарських видань у межах 

оформлювальних норм. У вирішенні цієї проблеми важливу роль відіграє 

комплексне і раціональне використання всіх художньо-поліграфічних засобів. 

Стійка композиція номера – один з основних компонентів довготривалої 

моделі газети. Стабільність в оформленні пов’язана зі змістом, тематикою і 

жанровою структурою газети. 

Форма та оформлення газети – поняття, на перший погляд, тотожні, але це не 

так. Під оформленням ми розуміємо художньо-технічний процес, що включає вибір 

та застосування шрифтів, ілюстрацій, способи розміщення матеріалів, засновані на 

використанні законів контрасту, пропорції, ритму та ін. Це – найсуттєвіша ланка у 

формотворенні газети, але не єдина. Поєднання її з іншими формотворними 

процесами та явищами і складає газетну форму, тобто особливу фізичну 

конструкцію, зумовлену змістом газети та її призначенням у суспільстві. 

Початкові елементи цієї конструкції – формат, обсяг, колонки. Вони 

відрізняють газетну форму від решти форм друкованої продукції, періодичної та 

неперіодичної. Ці елементи газетної форми – результат тривалої історичної 

еволюції, в процесі якої вони змінювалися. Видавців і читачів перших газет, 

мабуть, задовольняли книжковий формат і невеликий обсяг. Публікація декількох 

новин політичного чи економічного змісту не потребувала особливої конструкції, 

яка відрізнялася б від конструкції книги. 

Необхідність збільшення формату, обсягу газети і поділу її полос на колонки 

з’явилася згодом, коли збільшився потік інформації, а газета стала більш масовою, 

коли вона почала наповнюватися повідомленнями найрізноманітнішого характеру 

– офіційними й розважальними, комерційними та белетристичними, текстовими та 

ілюстративними. Основною технічною межею і мірою для газетних матеріалів, 

рубрик, добірок стали шпальти і колонки. 

Підпорядкованість усіх елементів газети її змістові відіграє провідну роль на 

всіх етапах формотворення газети. Коли в минулому столітті американські видавці 

почали випускати газети «простирадлом», то читачі не прийняли їх тому, що було 

незручно тримати їх під час читання. І навпаки, газети-таблоїди набули значного 

поширення завдяки тому, що малоформатну газету зручно читати й перегортати не 

тільки вдома, а й у дорозі. 

Отже, форма газети – це форма просторової організації газетних матеріалів. 

Іншими словами, це розмірна модель, що склалася історично. Вона забезпечує 

газеті виконання її функцій. У головних ознаках ця модель універсальна, що 

відповідає характерові газети як засобу спілкування і технології її виробництва. 

 

Практичне заняття № 3-4 

Складники газети 

План 

1. Заголовна частина газети. Основні елементи заголовної частини. 
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Оформлення заголовної частини та її ланок. Розмір та варіанти розміщення 

заголовної частини на шпальті.  

2. Розділові елементи (пробіли, лінійки, прикраси) та специфіка їх 

використання. Призначення і функції розділових засобів. 

3. Службові деталі (колонтитули, вихідні відомості, авторські підписи, 

ініціали) та способи їх оформлення. 

Завдання для самостійного виконання: 

1. Подати у таблиці постійні елементи газети, взявши за приклад два 

періодичних видання. 

2. Описати службові деталі в періодичних виданнях. 

 

Методичні рекомендації і поради 

Газета починається з заголовної частини. Саме дивлячись на неї, читач 

вибирає газету. Тому зрозуміло, яке значення має правильне її оформлення. 

Слід звернути увагу, що заголовна частина газети складається з декількох 

основних елементів. Це – назва газети, постійний заклик, зазначення того, чиїм 

органом є газета, чи її статусу, календарні відомості, порядковий номер, рік 

видання газети, ціна одного примірника. Іноді вказують періодичність виходу 

газети і зображують нагороди, присуджені цьому органу. 

Традиційне розташування заголовної частини газети –  зверху, ліворуч, над 

першими колонками першої сторінки. Однак у багатьох газетах її досить активно 

переміщують, іноді зсувають униз. Тоді на вільному місці розміщують важливі 

повідомлення чи інформаційну добірку. 

До розділових засобів відносять пробіли, лінійки, кінцівки та різноманітні 

фігурні елементи – зірочки, ромбики тощо. Вони використовуються для поділу 

текстових та ілюстративних матеріалів на шпальтах номера і для виділення 

найважливіших із них. 

Головне їх призначення – розділяти на зручні для читача одиниці та блоки 

смислові компоненти номера: умовні та реальні позначення, знаки писемної мови, 

слова, речення, абзаци, заголовні та службові елементи, матеріали, добірки, 

колонки, шпальти, сторінки, розвороти. Поділ здійснюється завдяки графічному 

контрасту з шрифтами й зображеннями. До того ж у формі пробілів їм протистоїть 

загальний тон паперу – білий, жовтуватий чи кольоровий, а лінійки та прикраси 

контрастують із ними за малюнком і насиченістю. Звідси й межі взаємодії: пробіли 

потрібні для всіх без винятку графічних елементів, тому що тільки в їхньому 

оточенні знаки, малюнки, лінійки і тощо. стають зручними для індивідуального 

сприймання. Лінійки ж і прикраси можна порівняти з досить великими знаковими 

утвореннями. Тому вони включаються в роботу вже на рівні фрази, а частіше – на 

рівні матеріалу, добірки. 

Потрібно пам’ятати, що їхня основна мета – не лише розподіл. У графіці 

видання якість визначається гармонійною єдністю всіх компонентів. Пробіли, 

лінійки та прикраси виконують роль сполучних ланок, що цементують будову 

номера. Їхня кінцева мета – роз’єднуючи, об’єднувати графічні елементи номера. 

До службових деталей належать вихідні відомості, колонтитул, авторський 

підпис, ініціали. 

Внизу останньої сторінки розміщують вихідні відомості: адресу й телефони 

редакції, адресу друкарні, де випускається газета, номер замовлення. Доцільно 
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вказати тут чи в заголовній частині дні виходу газети. Іноді вказують її разовий 

наклад. Вихідні відомості слід обов’язково зазначати в кожному номері газети. 

На всіх сторінках газети, крім першої, вміщують колонтитул. До нього 

входять назва газети, номер сторінки, дата випуску. Колонтитул також має декілька 

варіантів оформлення. Один із них – верхнім рядком, що розміщується над 

щпальтою на весь її формат. Колонтитул відбивається знизу від тексту прямою 

лінійкою, тонкою чи напівжирною. Зовні скраю ставлять номер сторінки, на внут-

рішньому краї – дату виходу, в центрі, посередині шпальти –назву газети. 

Майже всі матеріали, що друкуються в газеті, мають авторський підпис. Із 

цим пов’язана одна з поширених помилок в оформленні газет – відсутність 

однотипності в авторських підписах. Оформлювач має встановити чіткі правила їх 

оформлення і слідкувати за тим, щоб вони виконувались. Авторський підпис, як 

правило, вміщують наприкінці замітки. У більшості випадків він складається з 

першого ініціала автора, його прізвища, зазначення посади, іноді – звання. Підпис 

розбивають на два рядки. У першому зазначають ініціали і прізвище, у другому – 

посаду. Звання ставиться зліва від прізвища в першому рядку. Весь підпис 

виключають праворуч, відділяючи його кегельною лінійкою від міжколонної. 

Багатьох помилок припускаються газети в оформленні ініціала (іноді його 

також називають «ліхтариком») – великої літери кегля 16-24 пунктів, яку врізають 

на початок першого пункту матеріалу. Його застосовують для позначення початку 

тексту чи його розділів, а інколи просто для прикрашення чи «розрядки» тексту. 

Обов’язково ініціал ставиться у тих випадках, коли заголовок пересувають із 

верхнього лівого кутка в інше місце. 

Контрольні питання 

1. Назвіть постійні елементи газети. 

2. Назвіть елементи заголовної частини газети. 

3. Як оформлюється заголовна частина? 

4. Які основні варіанти розміщення календарних відомостей? У якій 

послідовності їх розміщують? 

5. Що таке шпігель? Як він використовується? 

 

Практичне заняття № 5-6 

Визначення розмірних елементів газети 

План 

1. Формат видання. Різновиди світових форматів. Вплив формату на кількість 

та обсяг матеріалів, що публікуються, на їх розташування і оформлення. Види 

форматів газети. 

2. Обсяг газети і його зв’язок з оформленням. Взаємозалежність формату і 

кількості сторінок.  

3. Формат газетної шпальти. Відмінність між форматом шпальти і газетної 

сторінки. Поля в газеті. 

4. Розмір і кількість текстових колонок у газетах різних форматів і типів. 

Переваги та недоліки багатоколонкової верстки.  

5. Значення колонок для композиції газетної шпальти, характеру оформлення 

заголовків та ілюстрацій. Набір та нестандартний формат. 

6. Зв’язок кількості колонок з їх розміром (форматом) і шрифтовим 

оформленням тексту. Різноформатний набір. 
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Методичні рекомендації і поради 

Від формату газети залежить як кількість і обсяг текстових та ілюстративних 

матеріалів у номері, так і їх розташування й оформлення. Формат газети багато в 

чому обумовлює особливості її верстки, ілюстрування, використання текстових і 

титульних шрифтів, оформлення заголовків. 

У світовій практиці можна виділити п’ять найпоширеніших груп газетних 

форматів. Найчастіше трапляється великий (світовий) формат. У нас його 

називають форматом А 2. У різних варіантах для великого формату характерним є 

розмір 420 х 594 мм. Досить широко використовується і рейнський формат. Для 

цього формату найбільш типовий розмір – 365 х 510 мм. Значна група газет 

видається середньоєвропейським форматом – приблизно 315 х 470 мм. Другим 

поширеним у світі є малий формат, його типовий розмір – 297 х 420 мм. Цей 

формат широко використовується нашою пресою і зветься АЗ. У журналістській 

літературі малий формат іще називають таблоїдним, однак для справжнього 

таблоїда характерним є розмір 300 х 370 мм. Перша газета такого формату 

з’явилась у Нью-Йорку під назвою «Ілюстрейтед дейлі ньюс» (змінивши назву на 

«Нью-Йорк дейлі ньюс», вона виходить і досі). Дуже швидко таблоїдна лихоманка 

охопила багато західних країн, насамперед Англію, де перший малий формат 

прийняла «Дейлі мірор». Не випадково протягом тривалого часу слова «таблоїд» і 

«жовта» преса були синонімами. 

Близький до журнального розміру формат (210 х 297 мм) у газетній практиці 

застосовується порівняно рідко. В Україні цей формат має назву А 4. 

Отже, в Україні використовуються три формати – А 2, АЗ та 

Традиційно обсяг газети вимірюється у сторінках, але цей показник реальний 

лише для газет однакового формату. Тому частіше обсяг газет вказується у 

друкованих аркушах, які відповідають двом шпальтам формату А 2. 

Як кількість колонок на газетній шпальті багато в чому визначає її план, 

верстку, так і кількість шпальт у номері обумовлює його планування, зміст і 

оформлення. Чим більше шпальт у газеті, тим більше варіантів розміщення 

основних відділів і розділів номера – вільного розподілу по сторінках чи 

закріплення на постійному місці на тих самих шпальтах. Тому зараз, 

використовуючи взаємозалежність форматів наших газет, багато редакцій 

збільшили кількість шпальт у номері завдяки зменшенню його формату з А 2 на А 

3. Це дає додаткові можливості для планування та оформлення газети. Важливо 

зазначити, що загальна кількість паперу для друкування номера 

залишається незмінною. 

До зменшення чи збільшення формату газети і кількості її шпальт вдаються й 

тоді, коли хочуть виділити якийсь номер, привернути до нього увагу читача. Це 

нерідко роблять у спеціальних – святкових, цільових, тематичних – номерах. 

Від формату газети, тобто від розміру її сторінки, залежить формат газетної 

шпальти. Шпальта – це відбиток на папері зверстаних матеріалів газетної сторінки. 

Шпальта завжди менша від газетної сторінки, до якої, крім газетної шпальти, 

входять верхнє, нижнє та бокові поля й частина середника, що поділяє суміжні 

шпальти газети. Шпальта в середньому займає 
4
/5 площі газетної сторінки. 

Зі зміною традиційних способів випуску газет (скажімо, на фотонабір і 

офсетний друк) з’являється можливість змінити формати шпальт, до мінімуму 

скорочуючи поля чи виносячи на них окремі графічні елементи – ілюстрації, 

заголовки, текстівки та ін. Річ у тім, що за фотонабору й офсету газета вже не 
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верстається в обмеженому металевою рамою просторі, а монтується на аркуші, 

плівці чи пластмасі. 

Поля у газеті не відіграють такої естетичної ролі, як у книзі чи журналі, де 

вони організують відпочинок для очей із переходом з одного рядка на інший, вони 

не дозволяють очам під час читання тексту «зістрибувати» зі сторінки в іншу 

площину, охороняють текст від зносу. Крім того, поля виконують і композиційну 

функцію, служать рамкою, яка просторово оформлює текст та ілюстрації. Газетні 

поля потрібні для того, щоб номер краще зберігся, а внутрішні – ще й для 

підшивки. Стан полів свідчить про технологічну культуру друкарні, де 

випускається газета. 

У деяких випадках ширину чи висоту шпальти дещо збільшують за рахунок 

полів. Це пояснюється тим, що площа двох шпальт газети формату А 3 через 

наявність полів буде меншою, ніж площа однієї шпальти газети формату А 2. 

Другою причиною застосування цього додаткового набору є зменшення ширини 

текстових колонок у малоформатній газеті. При цьому кількість переносів у рядку 

зростає. Але занадто велике збільшення розміру шпальти не рекомендується, 

оскільки воно не тільки порушує технічні правила верстки, а й змінює пропорції 

шпальти, надає газеті непривабливого вигляду. 

Важливими розмірними характеристиками, що значно впливають на 

композиційну, шрифтову та ілюстраційну побудову газети, є кількість і формат 

колонок на шпальті. 

Тривалий час у наших газетах було прийнято стандартну кількість колонок на 

шпальті: шість – на шпальті газети формату А 2 і п’ять – у газеті, що виходила 

форматом А 3. Але форматна одноманітність приводила до шаблону в оформленні 

дуже різних видань, до втрати ними індивідуального обличчя. Намагаючись знайти 

власний стиль оформлення і позбавитися шаблону у верстці, журналісти почали 

встановлювати кількість текстових колонок на шпальті відповідно до характеру і 

типу газет. 

Газетна колонка – один із головних елементів, які визначають обличчя 

видання. За кордоном є газети з 9, 10, 11, навіть із 12 колонками. Прихильники 

якогось формату по-своєму обґрунтовують його застосування. Ті, хто верстає 

газету на шість колонок, стверджують, що цей тип верстки надає газеті солідності, 

строгості й полегшує читання. 

Еволюція газетного формату та колонок була довгою і складною. Спочатку 

газети виходили малим форматом і мали одну-дві колонки. У позаминулому та 

минулому століттях формат і кількість газетних колонок невпинно зростали. У 

середині XIX ст. в Америці виходили газети з 10, 12, 13 колонками.  

Будь-який стиль є результатом певного спрямування змісту й художньої 

форми. Так було й у пресі. Крім того, оформлення періодичних видань ґрунтується 

на психологічно-естетичних законах. Вони дають нам можливість правильно 

оформлювати різні видання, у тому числі визначати оптимальну кількість колонок 

на шпальті. 

Багатоколонкова верстка часто трапляється в закордонних виданнях, хоча 

інколи виявляються і протилежні тенденції. Так, 1976 р. «Нью-Йорк таймс» 

перейшла з восьмиколонкової верстки на шестиколонкову. На думку редакції, це 

полегшило читання газети, збільшило її ємність і зменшило друкарські витрати. 

Справді, широка текстова колонка є зручнішою для читання. Вузька колонка 

до того ж утруднює роботу лінотипіста, змушуючи його невиправдано «розганяти» 
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текст, робити багато переносів – за формату 2 кв. 24 п. знак переносу ставиться 

ледь не в кожному другому рядку. Закордонні фахівці, зваживши на лінгвістичні й 

поліграфічні вимоги вважають оптимальним для текстового набору формат 3 кв., а 

мінімальним – 2 кв. 12 п. 

Багатоколонкова верстка надає журналістам і поліграфістам великі 

можливості для динамічного та яскравого оформлення видань. Чим більше колонок 

у розпорядженні оформлювача, тим більше варіантів розміщення матеріалів на 

шпальті він може використати. Крім того, багатоколонкова верстка має ще одну 

перевагу. Вона пов’язана з переходом на дрібнокегельні, в основному петитні, 

текстові шрифти, з використанням яких корисна площа номера значно 

збільшується. Чимала площа економиться й завдяки зменшенню формату і висоти 

ілюстрацій, що вміщуються на вужчих колонках. Наприклад, ширина кліше, 

розміщеного на двох колонках у шестиколонковій верстці малої шпальти, 

зменшується аж на квадрат – із 5 кв. 24 п. до 4 кв. 24 п. 

Формат, безперечно, залежить від ширини шрифту. Чим більший шрифт, тим 

ширшим може бути рядок. Було б, звичайно, неправильно, якби рядок, набраний 

корпусом, розтягнувся на всю ширину сторінки, неправильно також 36- чи 49-

пунктовим шрифтом набирати рядок на 6 квадратів. 

Для визначення формату колонки велике значення має накреслення шрифту. 

Чим чіткіший малюнок, тим більше можливостей застосування шрифту в різних 

форматах. Наприклад, чітким ново- газетним петитом можна набрати і маленьку 

інформаційну замітку, і велику статтю, причому не тільки на оптимальний формат, 

а й зробити деякі відступи – набрати невелику кореспонденцію на 4 квадрати, чого 

не можна зробити за набору латинським петитом. Але це не означає, що 

встановлені практикою закони відповідності шрифтів і форматів можуть 

обмежувати оформлення. У кожному окремому випадку в інтересах справи ці 

канони можна змінювати. 

Збільшення кількості колонок має ще одну перевагу. Річ у тім, що це веде до 

зменшення їх формату, що, в свою чергу, обумовлює зменшення кегля текстових 

шрифтів, котрими набирається газета. Це збільшує ємність номера. Якщо за 

п’ятиколонкової верстки і набору текстів корпусними шрифтами ємність 

чотиришпальтного номера формату А 3 становить близько 50 тис. знаків, то 

перехід до верстки на шість колонок по 2 кв. 12 п. і набору петитними шрифтами 

збільшує ємність номера до 69 600 знаків, тобто дозволяє виграти площу, що 

дорівнює додатковій щпальті (ємність щпальти формату А 3 за набору петитними 

шрифтами становить 18 тис. знаків). 

Отже, шестиколонкова верстка газети формату А 3 є найбільш економною: 

вона дозволяє на тій же площі вміщувати значно більшу кількість матеріалів. 

Однак формат газети обмежує кількість текстових колонок на щпальті. У 

газеті формату А 2 недопустимо розміщувати більш як десять колонок, а за 

формату АЗ – понад шість колонок. Занадто вузька колонка утруднюватиме 

читання тексту. Крім того, вона обмежує поліграфічне оформлення: зменшується 

вибір шрифтів для набору тексту. 

Якщо шпальта верстається на визначену, стандартну для даної газети 

кількість текстових колонок, то це не означає, що в ній не можуть бути використані 

інші формати набору тексту. 

Різноманітні нестандартні варіанти набору тексту застосовуються також на 

шпальті формату А 2. Варіювання формату набору, ширини текстової колонки на 
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різних шпальтах одного номера чи на одній шпальті допомагає боротися з 

одноманітністю в оформленні газети, дозволяє виокремити її основні матеріали. 

Нерідко нестандартний формат і кількість колонок використовують у верстці та 

оформленні тематичної шпальти чи спецвипуску, тому що це допомагає 

виокремити їх. 

Як бачимо, було б неправильно ставитися до ширини колонок тексту як до 

деякої характерної формальної ознаки зовнішньої форми, що зовсім не залежить 

від змісту. Для переходу на вузькі формати набору мають бути створені відповідні 

умови, що стосуються як елементів оформлення, так і їхніх системних утворень, 

наприклад, публікацій. 

Різноманітні крайнощі в оформленні дозволяють у чомусь досягти найбільшої 

переваги, але водночас породжують певні недоліки, які або зводять цю перевагу 

нанівець, або гальмують іншу ланку технологічного ланцюжка випуску видання. 

Скажімо, широке та безсистемне застосовування різних форматів може бути 

однією з причин незвичного обличчя газети. Однак оформлювачі, використовуючи 

різні формати, як правило, ставлять перед собою іншу мету – вони просто хочуть 

краще виділити окремі публікації. І справді, взаємовідділення у таких виданнях 

яскравіше. Але в таких газетах неможливо застосувати колонку якоїсь незвичної 

ширини, щоб виділити окремий виступ. Тобто публікації лише відділяються одна 

від одної, а не виділяються. 

З переходом на вузьку колонку чимало видань набирають стандартним 

розміром усі матеріали, в тому числі й великі. Це не зовсім правильно під кутом 

зору читацьких інтересів, тому що шпальта суцільного тексту, розбита на 8-9 

колонок, створює ілюзію, що цей матеріал більший, ніж він є насправді, заважаючи 

його сприйняттю. Такі матеріали треба розмічати на широкий формат. Це полегшує 

їх читання, робить сторінки більш пропорційними. 

Контрольні питання 

1. Назвіть розмірні елементи газети. 

2. Які стандартні формати газетних шпальт ви знаєте? 

3. Яке значення має формат видання та обсяг номера для його верстки та 

оформлення? 

4. Який зв’язок існує між збільшенням кількості колонок і шрифтовим 

оформленням газети? 

5. Яка взаємозалежність існує між обсягом і форматом газети? 

6. Чим відрізняються формати шпальти і газетної сторінки? 

7. Які функції виконують поля в газеті? 

8. Назвіть оптимальну кількість колонок на шпальті формату А 3 та А 2? 

9. В яких випадках використовується набір на нестандартний формат? 

10. Охарактеризуйте формати А 2, А З, А 4. 

 

Практичне заняття № 7-8 

Особливості композиції газети. Композиційно-графічне моделювання 

План 

1. Властивості графічної композиції. Редакційний план номера як основа 

його композиції. Принципи розміщення матеріалів на шпальтах, по 

розділах і рубриках. 
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2. Цілісність номера. Гармонійність й образність в оформленні періодичних 

видань. Стиль оформлення видання, його сталість. Єдність стилю номера. 

Композиційний зв’язок шпальт. Постійність та універсальність елементів 

композиції. 

3. Визначити засоби композиції. Значення різних частин номера і шпальти. 

Пропорційність частин і цілого на газетній шпальті. Масштаб. 

4. Симетрія та асиметрія. Статистична й динамічні композиції. 

5. Використання в оформленні законів пропорції та рівноваги, кольорових та 

розмірних контрастів. Нюанс. Метр і ритм. Тональність. 

6. Конструктивні особливості композиції шпальти. Конфігурація матеріалів. 

Структура шпальти.  

7. Композиційно-графічне моделювання видань. Рівні моделювання. Основні 

компоненти композиційно-графічної моделі. Моделювання і раціоналізація праці в 

редакції та друкарні. 

8. Особливості композиції номера газети. 

Завдання для самостійного виконання: 

Охарактеризувати композицію та композиційно-графічне моделювання газети 

(видання – на вибір студента) за схемою, подати у вигляді таблиці або схематично: 

1. Назва видання, вихідні дані. 

2. Елементи композиції. 

3. Засоби композиції. 

4. Цілісність композиції. 

5. Тематична структура газети. 

6. Композиційно-графічна модель газети.  

7. Властивості змісту й оформлення газети при моделюванні.  

 

Методичні рекомендації і поради 

Графічна композиція у періодичному виданні має такі основні властивості: 

цілісність, стильова єдність всіх елементів, сталість та універсальність елементів і 

засобів композиції. 

Цілісність композиції – це внутрішня єдність, яка виникає завдяки 

підпорядкуванню її частин. 

Цілісна композиція вирізняється такими якостями, як організованість, 

гармонійність та образність. 

Стильова єдність усіх елементів. Арсенал засобів оформлення дуже 

різноманітний. Тому оформлювачі постійно стикаються з проблемою їх відбору. З 

текстових і заголовних шрифтів, форматів набору, лінійок, пробілів, відбивок треба 

відібрати найнеобхідніші для втілення композиційного задуму. 

Вибір кожного оформлювального засобу залежить від того, наскільки він 

відповідає задумові композиції, функціональним та естетичним вимогам і 

характерові видання. Елементи композиції сприймаються не ізольовано, а у 

взаємодії між собою. Вони можуть бути найрізноманітнішими, але загальне 

правило, без дотримання якого композиція втрачає свою цілісність, – це єдність 

усіх засобів, вибір елементів і деталей, які не суперечать одне одному і 

поєднуються з загальною картиною. 

Сукупність усіх елементів оформлення утворює стильову єдність, без якої 

композиція не може бути цілісною. 
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Звернімо увагу на сталість та універсальність елементів композиції. 

Специфіка періодичної преси полягає в тому, що загальне в ній проявляється через 

одиничне; іншими словами, загальне ми знаходимо в кожному окремому номері, 

хоча за загальним змістом один номер зовсім несхожий на інший. 

Композиція одного номера відрізняється від композиції іншого вже тому, що 

не повторюється зміст матеріалів, співвідношення їхніх розмірів тощо. Однак у 

композиції всіх номерів є багато спільного, що дозволяє нам з першого погляду 

безпомилково визначити, з яким виданням ми маємо справу (якщо, звичайно, ми до 

цього були знайомі з ним). Спільність композиції номерів досягається завдяки 

єдності стилю оформлення. Ті самі елементи (шрифти, лінійки, формати набору 

тощо) використовуються в аналогічних ситуаціях – для оформлення постійних і 

тимчасових розділів, а також матеріалів, що друкуються з продовженням у 

декількох номерах. Єдність стилю оформлення підтримується також із допомогою 

постійних способів верстки та інших засобів композиції. Усе це має не лише 

естетичне, а й велике функціональне значення: читач може й не усвідомлювати, що 

ж допомагає йому безпомилково і швидко орієнтуватися у номері, але безперечним 

є те, що це здійснюється завдяки звичному розташуванню розділів і звичним 

способам їх оформлення. 

Отже, постійність композиційних елементів і засобів сприяє збереженню 

індивідуального стилю оформлення – одного з найважливіших компонентів 

обличчя видання. 

Які ж є засоби композиції? Гармонія, тобто спільномірність усіх частин 

композиції, виникає завдяки використанню цілого ряду засобів, у яких 

відображаються об’єктивні закономірності побудови художньої форми. Ці засоби – 

пропорція, контраст, симетрія, рівновага тощо – діють не ізольовано, а разом, 

проникаючи одне в одне. Треба враховувати, що засоби гармонізації особливо 

виявляються у кожному виді мистецтва на основі внутрішніх законів його існу-

вання, матеріалів і мови. Про специфіку засобів композиції у мистецтві 

оформлення періодичних видань ми зараз і поговоримо. 

Пропорції. Ще за давніх часів було помічено, що вільне співвідношення 

величин елементів будинку викликає почуття невдоволеності, обтяжує 

недосконалістю. І навпаки, коли всі частини твору правильно співвідносяться між 

собою і в цілому з твором, він вилядає гармонійно завершеним. 

Протягом усієї історії людства велися пошуки ідеальних пропорцій. Ще 

стародавні єгиптяни бачили еталон пропорційності у фігурі людини та будували 

свою систему пропорцій на підставі розмірного співвідношення частин тіла 

людини. Одним з останніх прикладів пошуку ідеальної системи пропорцій є 

Модулор, розроблений видатним архітектором XX ст. Ле Корбюзьє. Модулор – це 

сукупність пропорційних величин, в основі якої лежать пропорції людського тіла, а 

також принципи золотого перерізу і ряду Фібоначчі. 

Принцип золотого перерізу (термін Леонардо да Вінчі) полягає в математично 

точному співвідношенні величин і цілого. Поділ за принципом золотого перерізу 

справляє сильніше враження гармонійності й рівноваги, ніж будь-який 

інший переріз. 

Ряд Фібоначчі, названий за прізвищем італійського математика XII ст., є 

рядом чисел 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 і т. д., кожне з яких є сумою двох попередніх, а 

відношення двох суміжних чисел (наприклад, 5:8, 8:13) поступово наближається до 

відношення золотого перерізу. 
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Оформлювачі періодичних видань постійно стикаються з пропорційними 

побудовами, стосується це чи створення макета шпальти, чи шрифтової композиції, 

чи заголовного комплексу. Знання принципів золотого перерізу і ряду Фібоначчі 

надійно допомагає їм у роботі. Однак не слід вважати, що в газеті чи журналі все 

має бути підпорядковане лише цим системам пропорцій. Це і неможливо, і 

непотрібно. Допустимими є й інші пропорції, які естетично теж виглядають 

переконливо. 

Пропорційність існує в усьому, що ми бачимо на газетній чи журнальній 

сторінці. Шрифти, якими набрані тексти й заголовки, виглядають гармонійно 

завдяки визначеному співвідношенню висоти і ширини літер та ширини основних і 

додаткових штрихів. Пропорційні, як правило, і співвідношення боків 

фотоілюстрацій, що друкуються на сторінках періодичних видань. 

Отже, пропорційність в оформленні – це співмірність лінійних величин, 

частин і композиції шпальти в цілому. 

Масштаб. В архітектурі під масштабністю прийнято розуміти 

співвідношення розмірів будинку і зросту людини. Ще стародавні архітектори 

справедливо вважали, що людина є мірою всіх речей. 

Періодичні видання, якщо розглядати їх як матеріальний об’єкт, теж 

рівняються на людину. Формати періодичних видань, розміри шрифтів, величини 

інших елементів оформлення, що історично склалися, пристосовані до людини, 

співвіднесені з її фізичними характеристиками, з можливостями її сприйняття. 

Поняття масштабності у композиції газет і журналів не обмежується цими загаль-

ними зауваженнями про пристосованість розмірів елементів оформлення до 

людини. Конкретний зміст цього поняття зумовлений призначенням преси, 

функціональними завданнями оформлення. Масштаб як засіб композиції є 

співвідношенням розмірних характеристик елементів і цілого. 

Звернімося до найважливіших смислових центрів композиції – заголовків 

матеріалів. Перш за все зазначимо, що більший обсяг матеріалу вимагає більшого 

заголовку. Дрібний заголовок великого матеріалу загубиться, виглядатиме 

непропорційним. І навпаки, великий заголовок у десятирядковій замітці 

«давитиме» її своєю масивністю. 

Симетрія та асиметрія підпорядковують частини в композиції за 

принципом подібності й зрівноваженості. Вони багато в чому визначають характер 

композиції, а саме такі її якості, як динаміка, спрямованість чи, навпаки, 

статичність, нерухомість. 

Симетрична побудова шпальти чи розвороту може бути двох видів: статична і 

динамічна, – що залежить від виду використання симетрії –дзеркальної чи осьової. 

Перший вид є дзеркальним відображенням двох частин площини, розділених 

прямою лінією навпіл. Цей вид симетрії надає композиції нерухомості. Осьова 

симетрія створює враження динаміки, обертання. Якщо через центр композиції, 

побудованої на основі цього виду симетрії, пропустити вісь перпендикулярно до 

площини, то з поворотом на 180° одна половина елементів збігатиметься з іншою. 

Цей спосіб побудови отримав у журналістів образну назву «млин» або «вертушка». 

Симетричні композиції в оформленні періодичної преси, особливо газет, 

використовуються досить рідко, тому що матеріали відрізняються один від одного 

розмірами, і їх доводиться чи скорочувати, чи штучно розтягувати, щоб вставити в 

симетричну конструкцію. Тому оформлювачі рідко використовують симетричні 

композиції на цільових шпальтах чи розворотах, оскільки особливості симетрії 
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відразу впадають в око й підкреслюють взаємозв’язок, єдність публікацій. З цією ж 

метою симетрична побудова може бути використана в одній з частин асиметричної 

в цілому композиції, наприклад, у цільовій добірці. 

Найпоширенішим засобом побудови композиції є асиметрія. Не слід розуміти 

асиметрію як вільне, випадкове з’єднання різних частин композиції. Гармонія 

асиметрії не така очевидна і проста, як у симетрії, досягається вона через 

взаємодію різних композиційних засобів – рівноваги, контрасту, ритму, пропорцій 

тощо. Сутність асиметричної побудови полягає в рівновазі неоднакових частин – 

матеріалів тексту, різних за обсягом, насиченістю та розміром ілюстрацій, 

заголовків, лінійок. 

Асиметрія дуже чутлива до зміни пропорцій. Це не проста нерівність відрізків 

чи площин, а пропорційна, яка не допускає випадкових співвідношень. Саме такі 

випадкові співвідношення двох розміщених поруч матеріалів ще нерідко 

трапляються в газетярській практиці, призводячи до дисгармонії форми. 

Рівновага. Зовнішній вигляд газетної та журнальної шпальти контрастний. 

Якщо текст умовно можна назвати тлом, то великі заголовки, ілюстрації, виворітні 

рубрики, журнальні лінійки – це ті акцентовані тоном і кольором елементи, які 

першими привертають увагу читачів. Розміщення цих елементів не може бути 

вільним, воно підпорядковується законам композиційної рівноваги та функ-

ціональному завданню – орієнтації читача в матеріалах шпальти. 

Рівновага може бути симетричною чи асиметричною. Симетрична рівновага 

досягається з допомогою такого розташування елементів, за якого частини 

однакової значущості розміщуються на різних відстанях від оптичного центра. 

Композиція при цьому виглядає ґрунтовно, спокійно. Більш динамічний і виразний 

характер надає композиції асиметрична рівновага, за правилами якої важка маса 

розташовується ближче до центра, а протилежна їй, легка, – скраю. 

Основою кожної композиції є контрастні співвідношення між її частинами. 

Контрасти – це своєрідні конфліктні ситуації в сюжеті композиції, до яких перш за 

все привертається увага читачів. Контраст – найголовніший засіб функціонального 

оформлення: виділяючи одні елементи з-поміж інших, оформлювачі цим 

передбачають рух очей читача від важливіших матеріалів до менш важливих. У 

такий спосіб вони розкривають зміст шпальти чи розвороту в необхідній 

послідовності. Можливості контрасту як засобу виділення, здатного служити 

важливим змістовим завданням, важко перебільшити. В естетичній площині 

контрасти також відіграють велику роль: вони надають композиції виразності, 

різноманітності. Якщо симетрія, пропорції, метричні закономірності, ритм 

спираються на принцип подібності, співмірності, то контраст ґрунтується на різкій 

несхожості, різниці елементів. 

Прояви контрасту в графічній композиції періодичних видань різноманітні, 

однак їх можна звести до трьох основних видів: розмірного, тіньового 

та кольорового. 

Розмірні контрасти побудовані на різниці великого й малого, високого й 

низького, широкого й вузького. Наприклад, великий заголовок різко відрізняється 

від дрібного шрифту тексту, вузький формат набору – від широкого, витягнутий по 

вертикалі матеріал – від матеріалу, розверстаного по горизонталі тощо. 

Сутність тіньових контрастів – у різниці світлого й темного. Жирні, насичені 

фарбою лінійки, заголовки, інші елементи оформлення помітно виділяються на тлі 

світлого текстового набору і пробілів. 
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Яскраві контрасти досягаються в разі використання додаткового кольору 

(червоного, синього, зеленого тощо), включеного до монохроматичної (чорно-

білої) гами, загальноприйнятої в періодичній пресі. 

Отже, в роботі оформлювача дуже важливо дотримуватись почуття міри в 

контрасті, причому не лише в кількості використаних видів контрасту, а й у його 

різкості, силі. Надмірний контраст погіршує композицію і може спричинити 

розпад на частини. 

Доповненням контрасту служить нюанс – незначна відмінність. Нюансування 

форми надає їй витонченості, згладжує деяку прямолінійність, жорсткість 

контрастів і, поза сумнівом, сприяє різноманітності й виразності композиції. Як 

нюансові деталі в оформленні періодичних видань використовуються тонкі, світлі 

за насиченістю лінійки, світлі за тоном підкладки для заголовків і невеличких 

текстів, овальні кути в рамках, декоративні заголовні шрифти, дрібні 

прикраси тощо. 

Досить часто застосовують нюанси в оформленні літературно- художніх 

розділів, а також спеціальних шпальт і розворотів, специфіка змісту яких 

передбачає тонкий підхід до їх оформлення. 

Використання нюансів вимагає від оформлювача ще більшої обачливості, ніж 

під час уведення контрастів у композицію. Треба мати добре розвинений художній 

смак, почуття міри, щоб не перевантажувати композицію зайвими деталями, котрі 

розпорошують увагу читача. 

Метр і ритм. Метричні та ритмічні повтори елементів допомагають краще 

організувати текст. Регулярна поява того самого елемента чи закономірне 

чергування декількох елементів породжує в того, хто сприймає, почуття ритму, 

організованого руху від одного об’єкта до іншого. 

Ритм і метр – поняття взаємозв’язані, але вони означають різний ступінь 

складності й варіантності чергування. 

Метр – це простий повтор аналогічних елементів. У періодичному виданні 

прикладами метричного повтору є рядки текстового набору, стандартні колонки. 

Метр досить простий для сприйняття: відкрити його закономірність неважко. 

Помічено, що повторення багатьох однакових елементів створює враження 

монотонності, а це присипляє читача. Ось чому тоді, коли необхідно надрукувати 

великий за обсягом матеріал, оформлювачі нерідко застосовують збільшений 

формат набору, щоб на сторінці було, скажімо, не п’ять колонок, а три. 

Більшої динаміки надає композиції ритм. Ритмічні чергування більш складні, 

вони доповнюють метричні повтори і, як правило, ґрунтуються на них. Метр – це 

та одиниця, у рамках якої виявляються ритмічні повтори. Ритм у графічній 

композиції періодичного видання є закономірною зміною характеристик елементів: 

у певному порядку можуть зростати їхні розмір та обсяг, посилюватися тонова чи 

кольорова насиченість, змінюватися інтервали між ними тощо. Ритм тісно 

пов’язаний з такими засобами композиції, як пропорція, симетрія, контраст. 

Тональність. За ахроматичного друку кожний елемент оформлення 

зафарбовано в один із відтінків чорно-білої гами – від світло- білого до насиченого 

чорного. У процесі поєднання елементів, які мають різний ступінь світлості, 

композиція шпальти набуває певної тонової насиченості. Тональність складається з 

сукупності контрастних і нюансових співвідношень у світлосилі всіх елементів. Із 

тональності шпальт і розворотів складається тональність композиції всього номера, 

всього видання, оскільки ті самі сполучення різних за насиченістю елементів 
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використовуються у більшості сторінок і номерів видання. Завдяки цьому 

визначають індивідуальні риси композиції, виявляють характер видання вже на 

рівні оформлення. 

Частини композиції в особливому порядку розміщуються на площі шпальти, 

створюють її конструкцію, побудову. 

Газети й журнали впродовж тривалого часу копіювали конструкцію книги: 

статті й замітки розміщувалися послідовно, одне за одним, переходячи з колонки в 

колонку. Новаторським кроком у розмежуванні книжкової та газетної композицій 

стало використання у французькій газеті «Журналь де Деба» (1800 р.) «підвалу» 

чи, як його називали, «фейлетону». З’явився матеріал, виділений, відокремлений 

від решти матеріалів засобами оформлення. Згодом почали відокремлювати 

матеріали і в інших місцях шпальти. У лексикон журналів увійшла архітектурно-

будівельна термінологія: «підвал», «горище», «вікно», «стояк», блок тощо. 

Внаслідок цих змін конструкція газети стала суттєво відрізнятися від книжкової. 

Особливості конструкції газетної шпальти полягають у тому, що всі 

зображальні й текстові матеріали мають певну конфігурацію: блоки, в яких 

містяться великі матеріали і добірки заміток, поділяють шпальту вертикально й 

горизонтально. На шпальті може розміщуватись як один окремий матеріал (і навіть 

частина його), так і декілька матеріалів. Це також впливає на конструктивні 

особливості композиції. Розгляньмо тепер ці особливості детальніше. 

Для розміщення на шпальті декількох матеріалів можна використати три види 

конструкції залежно від зв’язку між матеріалами. 

Перший вид – конструкція з одним домінуючим матеріалом, який є оптичним 

центром композиції. Центральний, найзначніший за змістом матеріал розміром, як 

правило, переважає інші. Якщо це текстовий матеріал, виділення його на шпальті 

досягається різними засобами: великим заголовком, ілюстрацією, рамкою, 

збільшенням формату набору, кольоровою підкладкою тощо. Якщо ж центральним 

матеріалом є ілюстрація, то вона може виділятися не тільки значним розміром, а й 

за допомогою кольору чи особливої конфігурації. Домінуючий матеріал не завжди 

розміщують у центрі шпальти, його можна змістити ліворуч або праворуч, вверх чи 

вниз. Композиція у цих випадках набуває асиметричної побудови і 

відзначається динамізмом. 

Другий вид конструкції – з двома та більше композиційними центрами. 

Домінуючі матеріали, приблизно рівні за важливістю, розміщують або праворуч, 

створюючи інколи навіть симетричну побудову, або розводять у різні кінці 

шпальти, якщо їхній зміст ніяк не пов’язаний між собою. Відрізняються вони від 

інших матеріалів і розмірами, і засобами виділення. Для сприймання такої шпальти 

характерним є те, що увага читача спрямовується спочатку на центр композиції, а 

потім – на периферію. 

Останній вид конструкції – мозаїчний. Він застосовується, коли матеріали 

шпальти практично рівноцінні, жоден із них не виділяється так яскраво, щоб стати 

центром композиції. Така шпальта сприймається, як правило, за законами уваги – 

зверху вниз і зліва направо. 

Конфігурація матеріалів. Обриси текстових матеріалів на шпальті мають 

двояку форму – пряму (чотирикутну) і ламану (східчасту). Легшою для сприймання 

є проста конфігурація, за якої матеріал розверстується на декілька колонок, 

однакової висоти. Шпальта, створена з чотирикутних блоків, має виразну, 

геометрично чітку побудову. 
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Ламана конфігурація виникає при розверстці матеріалу на різні за висотою 

колонки і при заміні широкого формату вужчим і навпаки, через що обрис 

матеріалу набуває східчастого характеру. 

Більшість газет дотримується прямої верстки, і це зрозуміло: ламані побудови 

в багаточастинних композиціях ускладнюють їх сприйняття, створюють певні 

труднощі для читання матеріалу. Тому використання ламаних побудов потребує 

досить сильних засобів виділення, щоб чітко окреслити межі матеріалу. 

Конфігурація зображальних матеріалів більш різноманітна, ніж конфігурація 

текстових. Окрім прямокутних форм, у газеті та журналі можуть 

використовуватися ілюстрації у формі кола, овалу, багатокутника та інших фігур. 

Структура шпальти. Великі матеріали й добірки поділяють площу шпальти 

на блоки, витягнуті горизонтально чи вертикально. Так створюється своєрідний 

каркас, або структура, шпальти. Найпростіші види структури – вертикальна й 

горизонтальна. Вони частіше трапляються в малоформатних газетах і журналах з 

невеликою кількістю матеріалів на шпальті. Вертикальна структура виглядає 

струнко і легко, горизонтальна – ґрунтовно, іноді важкувато. У простих структурах 

слід уникати великої кількості частин, бо це призводить до одноманітного 

повторення витягнутих у висоту чи ширину блоків. Прості структури легко 

сприймаються завдяки лаконічності та гармонії, що засновані на пропорціях, ритмі, 

контрасті великого й малого. 

Газети великого формату зі значною кількістю матеріалів на шпальті у 

більшості випадків використовують мішану, вертикально- горизонтальну 

структуру, яка має більшу варіативність і різноманітність, ніж прості побудови. 

Структурне поділення шпальти підкреслюється різними елементами 

оформлення – лінійками, шрифтами заголовків, пробілами. 

Структуру шпальти треба продумувати з урахуванням не лише ритму, 

пропорції, а й рівноваги. Поділяючи шпальти на вертикальні й горизонтальні 

блоки, передусім слід зважати на розміщення тонових і кольорових акцентів, тобто 

заголовків, рубрик, ілюстрацій тощо. 

У практику оформлення ввійшла так звана модульна система верстки, що 

допомагає упорядковувати структуру шпальт зі складним зображальним 

наповненням. Основою цієї системи є модуль- прямокутник, розмір якого 

повторюється в усіх елементах шпальти. Добре продумана модульна система ніби 

автоматично забезпечує збереження ритму і пропорцій у структурі шпальти, надає 

їй чіткості й математичної строгості, полегшує ознайомлення читачів зі змістом 

матеріалів. Водночас помітно полегшується і раціоналізується праця оформлювача, 

тому що макетування здійснюється з допомогою модульної системи. 

Сталість композиції, зовнішніх особливостей і ознак дає підстави для 

побудови композиційно-графічної моделі газети, що включає найтиповіші 

особливості її змісту і форми, головну тематику газети, її структуру, форми 

організації та подачі матеріалів, способи графічного вираження всіх змістових 

компонентів газети. 

Вчені виділяють чотири основні властивості структури змісту та оформлення 

газети, на яких базується моделювання, а саме: 

— стабільність основної тематики газети та її організації; 

— стабільність графічних засобів оформлення газети; 

— відображення в композиції та графіці газети особливостей типу видання, 

до якого вона належить; 
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— індивідуальність композиції та графіки кожної окремої газети, що 

залежить від її специфіки, традицій, естетичних захоплень оформлювачів і 

можливостей поліграфічної бази. 

Щодо стабільності структури змісту, то слід підкреслити, що і структура, і 

графіка розвиваються. Вони з часом змінюються, модернізуються, а тому їхня 

стабільність відносна. 

Описова модель – це ряд правил, у яких закріплено систему композиційних і 

графічних характеристик газети. У редакційній практиці ці правила часто 

оформлюються у вигляді пам’яток для співробітників газети. 

Фізична модель також є системою композиційно-графічних характеристик 

газети, але закріпленою в графіці публікації постійних розділів, у розкладі шрифтів 

та інших графічних елементів і комплектів стандартних макетів різних шпальт, на 

основі яких здійснюється випуск газети. Порівняно з описовою, фізична модель 

має жорсткішу конструкцію. Для її розробки потрібен детальніший аналіз 

властивостей і закономірностей поведінки модельованого об’єкта. 

У кожній газеті складається більш або менш сталий тип композиції. Під ним 

розуміють характерні для цього видання роль і значення кожної з шпальт, а також 

постійність розміщення в номері основних розділів і рубрик. Стала композиція 

номера – один з основних елементів моделі газети. Вона полегшує ознайомлення 

читача з матеріалами номера, привчає шукати і знаходити матеріали, що його 

цікавлять, на звичному місці. Стійкість композиції виробляє в аудиторії своєрідну 

«модель очікування» – готовність сприймати публікації кожного номера певної 

газети у добре знайомих і звичних формах. 

Однак сталість композиції газетного номера не означає створення жорсткої, 

стандартної схеми. Однією з ознак гарної композиції є її гнучкість, яка допускає 

можливість швидкої переверстки тієї чи тієї шпальти, а також можливість зміни 

місць відділів і рубрик газети, винесення найважливіших із них на кращі 

місця номера. 

Зв’язок між частинами газетного номера – його шпальтами – визначається 

єдністю стилю верстки та оформлення. Це виявляється, наприклад, у загальному 

форматі всіх шпальт, у постійній стандартній для певної газети кількості текстових 

колонок на шпальті, у загальних для всіх шпальт особливостях технічного 

оформлення. 

Композиція номера багато в чому визначається його обсягом, який залежить 

від формату і кількості шпальт. Чим більше шпальт у номері, тим легше розмістити 

на них матеріали основних розділів газети. Це дозволяє закріпити найважливіші 

тематичні рубрики за певними шпальтами. 

Важливий елемент композиції номера, організації його матеріалів – розділи і 

рубрики газети. Композиція підкреслює закономірності в організації елементів 

шпальти, зв’язок між ними та всією шпальтою в цілому. Композиція відображає 

складну ієрархію між матеріалами, яку вона має приглушити. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні властивості композиції. 

2. У чому полягає сталість і універсальність елементів композиції? 

3. Які засоби композиції ви знаєте? 

4. Що властиве цілісній композиції? 

5. Що ви розумієте під масштабом у композиції? 
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6. Яку роль відіграють у композиції симетрія та асиметрія? 

7. Які завдання в композиції виконує рівновага? 

8. Назвіть види конструкцій матеріалів на шпальті. 

9. Що ви розумієте під тематичною структурою газети? 

10. Дайте визначення композиційно-графічній моделі газети. 

11. На яких властивостях змісту й оформлення газети будується 

моделювання? 

12. Що таке описова й фізична моделі? У чому різниця між ними? 

 

Практичне заняття № 9-10 

Властивості видільних засобів у газеті 

План 

1. Виділення матеріалів шляхом винесення їх на видні місця номера, 

шпальти. Шпігель. 

2. Виділення з допомогою шрифтів: шрифтом іншого малюнка, кегля, 

накреслення. Набір у розрядку. 

3. Композиційне виділення. Виділення зміною формату набору, врізками.  

4.  Графічне виділення. Виділення за допомогою лінійок, рамок, прикрас.  

5. Виділення за допомогою заголовків.  

6. Комбіновані способи виділення. 

Завдання для самостійного виконання: 

1. Охарактеризувати засоби виділення матеріалів у газеті (видання – на вибір 

студента) за схемою, подати у вигляді таблиці або схематично: 

1. Назва видання, вихідні дані. 

2. Які засоби виділення матеріалів на шпальті використано. 

3. Засоби шрифтового виділення матеріалів. 

4. Які місця в газеті найвигідніші? Як вони виділені. 

5. Які матеріали поставлено на шпігель. Доцільність такого виділення.  

6. Графічні засоби виділення.  

7. Видільна сила заголовка. 

8. Основні засоби комбінованого методу виділення тексту.  

 

Методичні рекомендації і поради 

Які місця в газеті найбільш вигідні? Де поставити і як розверстати статтю, 

щоб її швидше помітив читач? Ці запитання кожного разу постають перед тими, 

кому довірено оформлення газети. 

Найвигідніше – це шпігель, місце на першій шпальті поруч із заголовком 

газети. На жаль, шпігель не завжди використовується з достатньою користю. 

Добре, коли на ньому розміщують зміст газети («Сьогодні у номері»). Винесення 

змісту номера на шпігель дозволяє привернути увагу читача до найважливіших, 

актуальних матеріалів, надрукованих у ньому. Але інколи перелік опублікованих 

матеріалів обертається зайвою витратою газетної площі, притому кращої в газеті. 

Відбувається це тоді, коли зміст номера, погано розкритий у шпігелі, виглядає 

невиразно, зливається з текстом шпальти і не привертає уваги читача. 

Для виділення в тексті будь-якого слова, речення, абзацу чи цілого матеріалу 

застосовуються шрифти тих самих гарнітур, що й для набору самих текстів (але не 
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прямого світлого накреслення) – напівжирні прямі чи курсивні світлі (усі основні 

гарнітури текстових шрифтів мають напівжирні чи курсивні накреслення). 

Напівжирні шрифти виділяють інтенсивніше, ніж курсив. Курсив гарно 

виглядає, і з його допомогою можна отримати м’яке й достатнє для читача 

виділення у тексті статті, але сприймається він важче, ніж шрифт прямого 

накреслення. 

Гарним засобом виділення може бути застосування шрифтів незвичних для 

цієї газети кеглів. Щоб виділити матеріал на шпальті, слід набрати його замість 

боргеса корпусом, навіть не змінюючи насиченості шрифту. Не часто, але все ж 

застосовується для виділення набір матеріалів великими літерами цього ж кегля. 

Іноді для виділення використовується шрифт іншої гарнітури. Так, дуже часто 

застосовують прямий напівжирний шрифт стародавньої гарнітури того ж кегля, 

яким було набрано інші матеріали. 

Існує ще один засіб виділення в тексті – розрядка, тобто збільшення 

проміжків між літерами слова. У наборі на лінотипі в цьому випадку 

використовуються пробільні матриці. Застосування розрядки є небажаним для 

виділення великої за розміром частини тексту, тому що утруднює читання. При 

наборі тексту врозрядку треба відповідно збільшувати проміжок між словами, що 

виділяються. 

Для подання в газетному тексті цитат можуть одночасно застосовуватися різні 

шрифти. При цьому навіть в одному реченні одні слова набирають, скажімо, 

напівжирним шрифтом, інші – курсивом. Але, як правило, цим засобом у газетах 

користуються рідко, оскільки такий набір є технічно складним. 

Щодо інших місць, то фізіологічні та психологічні особливості людського 

сприйняття такі, що ми переглядаємо шпальту по діагоналі. Отже, найбільш 

виграшною частиною є лівий верхній кут, потім центр, потім правий верхній кут. 

Найменш виграшний – лівий нижній кут. Цей закон дійсний для першої та 

останньої шпальт. 

А от знайомство з правою внутрішньою шпальтою читач починає з правого 

верхнього кута, потім увага концентрується на центрі, на верхньому лівому куті. 

Програє тут правий нижній кут. 

На лівій внутрішній шпальті читач перш за все дивиться на центр, потім на 

верхній правий кут, на верхній лівий і на нижній правий, їхня вирізнювальна сила 

приблизно однакова, але найбільш виграшним усе ж таки є центр. 

Ці особливості сприйняття обумовили три композиційні способи виділення: 

вміщення найбільш значних, актуальних матеріалів «на відкриття» (у лівий верхній 

кут), «навідліт» (у верхній правий) і на центр. 

Якщо перенести ці психологічні висновки про сприйняття й увагу читача на 

газетні сторінки, то виявляється, що в чотиришпальтовій газеті за першою 

шпальтою, яка привертає найбільшу увагу, йде четверта, третя, а потім вже друга. 

Одразу людина не зупиняється на якомусь конкретному матеріалі. Після швидкого 

перегляду матеріалів першої сторінки вона, як правило, переходить до четвертої, а 

вже потім на розворот, причому дивиться спершу третю, а вже потім 

другу сторінку. 

Такі цікаві висновки треба використовувати у газетній практиці, але повністю 

спиратися на них не варто. Чити ач звикає до постійних розділів газети і знає, на 

яких сторінках вони розміщуються. 

При графічному методі виділення матеріал підкреслюють знизу і зверху по 
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горизонталі лініями чи відбивають, відділяють його від інших матеріалів кутом, 

тобто горизонтальною та вертикальною лініями, рамкою. Слід розрізняти такі види 

рамок: відкрита, кутом, паралельна, напівзакрита, закрита, ламана, розірвана, 

рамка-нівелір, рамка-рубрика, рельєфна рамка (коли з’єднують двопунктову лінію 

з чотири- чи шестипунктовою тупою). 

Рамка виникла на газетній шпальті спочатку як засіб розмежування колонок 

тексту, потім цілих текстів, а зараз її використовують для підкреслення 

найважливіших матеріалів. Десь на початку 60-х рр. у пресі цей утилітарний підхід 

було витіснено суто естетичним: рамками почали прикрашати шпальти, рамки 

перетворилися на додатковий елемент газетного орнаменту. Це не зовсім пра-

вильно. Треба домагатися ідеального варіанта поєднання утилітарних функцій з 

естетичними, тобто рамки мають виділяти найважливіші матеріали і прикрашати 

шпальти. 

Закриті рамки широко застосовуються для виділення невеликих за розміром, 

але важливих матеріалів. Потрібно знати, як правильно вмістити в одноколонкову 

рамку кліше з розширеною текстівкою. Вміщення в таку рамку задовгих стовпців 

псує зовнішній вигляд газети. При одноколонковій рамці з витою чи подвійною 

світлою лінійкою слід зняти бокові верстальні лінії – рамка відразу виділиться. При 

цьому не потрібно набирати текстівку на звужений формат – достатньо відсунути її 

на 12 пунктів, якщо рамка замінить собою верстальні лінії. 

Як і інші видільні прийоми, рамки слід використовувати ощадливо, не 

зловживаючи ними і цим не знецінюючи їх. Ознакою доброго смаку в усіх ланках 

оформлення є помірність. 

Прикраси треба варіювати залежно від теми, не обмежуючись тільки однією з 

них, але й не використовуючи багато різних. 

Численні прикраси часто застосовуються разом з напіввідкрити- ми рамками 

для врізів і передмов. Тут використовують чорні астерикси та різні фігури. Світлу 

рамку краще доповнювати світлими прикрасами, невеликими й нечисленними. 

Інформація виглядає чіткіше, якщо вона має нормальну відбивку від інших 

матеріалів сторінки чи від рамки. До речі, навіть найскромніша рамка з 

двопунктових лінійок на тлі простору – відбивка від тексту на 8–10 пунктів – 

виглядатиме краще, ніж бордюр, притиснутий до тексту. 

Досить сильний засіб виділення – бокова лінійка, тонка, напівжирна чи 

подвійна, встановлена вертикально поруч із рядками, до яких хочуть привернути 

увагу читача. Частіше бокову лінійку використовують у газетах, де текстові 

колонки розділяють міжколонковими пробілами, – вона чітко виділяється на 

білому тлі пробілу. 

У деяких газетах об’єднують бокову лінійку з боковим відступом. При цьому 

лінійку розташовують у просвітку, створеному відступом, у точній відповідності 

до його висоти. 

При переносі великих публікацій з однієї сторінки на іншу треба враховувати 

одну важливу умову: їхні заголовки мають бути набрані шрифтом однакового 

накреслення. Припустімо, на початку матеріалу заголовок набрано кеглем 36. На 

наступній сторінці той самий заголовок слід повторити шрифтом того ж на-

креслення, але меншим кеглем – 24–28. Зорова асоціація накреслення шрифту 

полегшить пошук продовження матеріалу. 

При конструюванні шпальти й усього номера не варто забувати безперечну 

істину: виділяючи головне, не принижувати сусідніх матеріалів, які теж мають своє 
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значення. 

Це можна проілюструвати хоча б таким прикладом: великий заголовок, який 

об’єднує матеріали однієї теми, – «шапка», набраний шрифтом 48 кегля, на тлі 

«підшапки» 28 кегля виглядатиме спокійно, як і «шапка» чи заголовок, набраний 

36 кеглем, на тлі кегля 20–24. А от якщо поруч із заголовками, набраними кеглем 

10–12, раптом з’явиться кегль 48, то він їх просто «задавить», принизить 

значущість, зробить підзаголовками. 

Отже, при наборі «шапок» і «підшапок», заголовків і підзаголовків не слід 

забувати про пропорційне співвідношення розмірів шрифтів та їхнього 

накреслення. Якщо, наприклад, «шапку» на всю шпальту набрано напівжирним 

латинським шрифтом кегля 36, то «підшапку» треба дати кеглем 20, світлим, а 

якщо вона небагатослівна – 24 кеглем. Навіть незначне, здавалося б, збільшення 

шрифту «підшапки» до 28 чи 30 кегля порушує стрункість. Невдало будуть вигля-

дати «шапка» й «підшапка», якщо першу набрати світлим шрифтом, а другу – 

жирним. Те саме буде з заголовком і підзаголовком. 

Для виділення в тексті, як правило, користуються одним прийомом. 

Наприклад, набирають речення або абзац напівжирним чи курсивним шрифтом. 

Але для того, щоб посилити виділення, можна водночас використовувати декілька 

його способів, зокрема поєднати шрифтові засоби з нешрифтовими. Так, у деяких 

газетах набирають абзац, що виділяється, напівжирним чи курсивом із боковим 

відступом, інколи навіть з’єднуючи його з боковою лінійкою. 

Якщо узагальнювати, то комбінований метод виділення полягає в тому, що 

текст набирають: 

- іншим шрифтом і на інший формат; 

- звичайним шрифтом, на інший формат і виділяють лінійками; 

- іншим шрифтом, на інший формат і також виділяють лінійками; 

- частину тексту набирають на зменшений формат, уверстуючи зліва його 

тупу чи шатировану лінію. 

Контрольні питання 

1. Назвіть засоби виділення матеріалів на шпальті. 

2. Які засоби шрифтового виділення матеріалів ви знаєте? 

3. Які місця в газеті найвигідніші? 

4. Які матеріали треба ставити на шпігель? 

5. Назвіть графічні засоби виділення. 

6. Що ви знаєте про видільну силу заголовка? 

7. Назвіть основні засоби комбінованого методу виділення тексту. 

8. Які способи виділення найчастіше використовують у газеті? 

 

Практичне заняття № 11-12 

Принципи оформлення заголовків 

План 

1. Роль заголовків у формуванні обличчя видання. Вимоги до заголовків.  

2. Типи газетних заголовків: звичайні, підзаголовки (тематичні, службові, 

внутрішні), рубрики, шапки. 

3. Смисловий поділ заголовка на рядки. Техніка роботи над оформленням 

заголовків. Переноси в заголовках. 
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4. Способи шрифтового оформлення заголовків. Метод шрифтового 

контрасту. Застосування великих і маленьких літер.  

5. Композиційні особливості заголовка. Способи розміщення однорядкових і 

багаторядкових заголовків на шпальті за правилами симетрії та асиметрії.  

6. Особливості оформлення підзаголовків, рубрик і шапок. Мальовані й 

набірні заголовки. 

Завдання для самостійного виконання: 

1. З газетних видань підібрати різні типи заголовків. Простежити їх 

оформлення та розташування відносно тексту.  

Завдання для виконання в аудиторії: 

1. Зверстати сторінку формату А3 з різним композиційним розташуванням 

заголовків.  

 

Методичні рекомендації і поради 

Заголовки матеріалів у газеті – це один із найважливіших її елементів. Від 

їхнього характеру та оформлення багато в чому залежить обличчя газети. 

Найважливіша функція газетного заголовка – керувати увагою читача. 

Заголовки допомагають читачеві ознайомитися з номером, швидко отримати 

уявлення про зміст його матеріалів, вибрати головне й цікаве. Характер заголовків 

та їх оформлення значною мірою визначають, чи буде прочитано той чи інший 

матеріал. Газетна практика дає численні приклади того, як унаслідок невдалого 

оформлення заголовка різко знижується вплив важливих виступів на читачів: 

змістовну статтю з невиразним заголовком не помічають і, отже, не читають. І 

навпаки, яскравий та правильно оформлений заголовок підвищує ефективність 

сприймання статті. 

Коли читач відмовляється ознайомлюватися з газетним матеріалом? 

1. Коли заголовок незрозумілий. 

2. Коли заголовок виражає не головну думку автора, а відображає 

другорядні елементи змісту публікації. 

3. Коли заголовок перетворився на штамп, трафарет, стереотип. 

Заголовок, насамперед, завдання автора, але разом з тим і редакції 

газети в особі: 

- відділу, який готує матеріал до друку; 

- секретаріату; 

- чергової зміни, яка випускає номер (черговий редактор – член редколегії, 

черговий заступник відповідального секретаря, черговий співробітник відділу). 

Кращі газетні заголовки повинні мати такі властивості: 

- максимальну інформативність; 

- об’єктивне відображення тематичного змісту тексту; 

- самобутність і оригінальність; 

- публіцистичну гостроту і експресивність, виразність почуттів, думок; 

- структурну завершеність та інтонаційну виразність; 

- точність термінів. 

Заголовки значною мірою визначають ефективність, дієвість матеріалів 

газетного номера. 

Вони є постійним елементом газети, як і назва друкованого органу, як і 

шпальти номера, що складаються з текстових колонок, як і текстові матеріали, 
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ілюстрації, як і службові деталі – колонтитули та вихідні видавничо-

реєстраційні відомості. 

Отже, заголовок – це складова частина, постійний елемент газети – 

незмінний, повсякденний, завжди присутній у газетному номері. 

До заголовка ставляться такі основні вимоги: 

- він має бути чітким і коротким, спонукати читача звернути увагу на 

матеріал; 

- відображати найголовніше в публікації; 

- у ньому не повинно бути штампів і двозначностей; 

- слід уникати повторів; 

- рекомендується вводити в заголовок дієслово; 

- у заголовку не можна вживати скорочень. 

Незважаючи на різницю між газетами, при виборі заголовків журналісти 

припускаються однакових, типових помилок. Одна з них – повтори в заголовках. 

Нерідко навіть в одному й тому самому номері, не кажучи про різні номери однієї 

газети, трапляються заголовки, що повторюються ледве не повністю. Ще частіше 

на шпальтах з’являються заголовки з повтором одного чи декількох слів. Це 

свідчить або про обмеженість словникового запасу редакційних працівників або 

про їхню неуважність. Досить переглянути зверстані шпальти газетного номера, 

щоб помітити й вилучити всі повтори в заголовках. 

Друга помилка пов’язана з неправильним розміщенням газетного заголовка, 

особливо багаторядкового. Розбивши його на рядки, нерідко встановлюють їх над 

різними частинами тієї самої статті. У результаті вона ніби розпадається зовнішньо 

на самостійні статті, кожна з власним заголовком. Іноді такий заголовок 

доводиться читати немов по діагоналі – зліва вгору направо. 

Більшість усіх помилок є наслідком поспіху та неуважності під час 

макетування та верстки номера. 

За способом поліграфічного виконання всі заголовки в газеті поділяються на 

набірні та клішовані. У свою чергу набірні заголовки поділяються на ті, що 

виконуються шрифтами ручного і машинного набору. У великих друкарнях набір 

більшості заголовків здійснюється на великокегельних машинах. 

У газеті використовують декілька видів заголовків, що різняться за своїм 

призначенням, роллю, яку вони відіграють на шпальті. 

Газетні заголовки поділяються на кілька типів: 

- основні (або головні); 

- підзаголовки; 

- внутрішні підзаголовки; 

- надзаголовки; 

- рубрики; 

- шапки. 

Основний (головний) заголовок є органічною частиною газетного твору, 

одним з основних засобів організації уваги читача. Він коротко і логічно 

характеризує зміст, ідею публікації, створює про неї у читача чітке уявлення. 

Підзаголовок має відношення до всього матеріалу. 

Він частіше тематичний – пояснює, уточнює, іноді розвиває заголовок. 

Підзаголовок може бути і службовим; у цьому випадку він указує на характер, 

спрямованість газетного виступу, на його літературну форму чи джерела 

інформації. 
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Внутрішній підзаголовок використовують для розчленування значного за 

розміром суцільного тексту публікації на окремі частини (розділи), щоб допомогти 

читачеві краще орієнтуватись у великому матеріалі. 

Надзаголовок – завжди конкретний, деталізує основний заголовок, наголошує 

на основній думці публікації. Інколи стисло висловлює ставлення до 

повідомлюваних фактів, сповіщає адресність виступу. 

Установлюють надзаголовок, як правило, двома-трьома рядками, набраними 

видільним вузьким шрифтом, над основним заголовком. 

Рубрика – особливий різновид газетного заголовка, що визначає тематичний 

напрям або характер матеріалу, його жанрові особливості. Рубрика не розкриває 

змісту публікацій, а в найзагальніших рисах вказує на порушувані в них проблеми. 

Значення рубрики: вона виконує не тільки інформаційну функцію, а й звертає 

увагу читачів на матеріали, які відображають важливі теми сьогодення. 

«Шапка» – один із типів заголовка, що об’єднує декілька газетних публікацій, 

кожна з яких має власне найменування. 

Призначення «шапки» – привернути увагу читачів до розвороту, шпальти, 

добірки (блоку) матеріалів на актуальну політичну, економічну чи культурну тему, 

виразно й стисло висловити загальний смисл цих матеріалів. 

Розміщення заголовків на шпальті підлягає певним правилам. Є заголовки, 

набрані в один газетний рядок, у два, три й навіть більше рядків. Це залежить в 

основному від кількості слів у заголовку. 

Чим більше рядків у заголовку, тим важче його оформити. Набраний великим 

шрифтом багаторядковий заголовок займає на шпальті значну площу; він утворює 

чорну пляму, яку, щоб вона не виділялася на шпальті занадто різко, треба чимось 

зрівноважити. Тому багаторядкові заголовки рекомендують набирати 

меншими шрифтами. 

Якщо, скажімо, довгий заголовок розмістити одним рядком не можна, то його 

поділяють на певні частини, причому так, щоб кожна частина зберігала свій 

акцент, свій сенс. 

Розбиваючи заголовок на рядки, не слід залишати в першому рядку 

займенники, допоміжні слова, сполучники і прийменники. Не можна переносити 

власні імена (або ініціали й прізвища). 

Отже, поділ заголовків на два чи три рядки проводиться, якщо: 

- цього вимагає смислове розчленування заголовка; 

- за меншої кількості рядків заголовок не входить у виділений формат; 

- цього вимагає композиція верстки, тобто порядок розміщення матеріалу на 

шпальті залежно від його значення. 

Щоб заголовки не «різалися» – не стояли на одній лінії та прикрашали 

шпальту – їх інколи «утоплюють» у текст або зсувають у різні боки. Якщо 

заголовок стоїть зверху над багатоколонковим матеріалом і виключений ліворуч, 

то з правого боку часто залишають одну чи дві колонки, «не накриті заголовком», 

якщо заголовок виключений праворуч, то першу колонку здебільшого 

пропускають, не накривають, ставлять ініціал. 

Всі елементи газетної графіки, безперечно, важливі. Але якщо спробувати 

визначити найголовніші з них, то, поза будь-яким сумнівом, ним буде шрифт. 

Шрифти використовуються в газеті: 

- для набору текстів; 

- для виділення частини тексту або окремих матеріалів; 
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- для набору і оформлення заголовків. 

Відповідно до цих завдань шрифти поділяються на: 

- текстові; 

- видільні; 

- титульні (заголовні). 

Нам відомі засоби використання текстових шрифтів, способи виділення в 

тексті газетних матеріалів із допомогою шрифтів інших гарнітур, розрядки (тобто 

збільшення проміжків, пробілів між літерами слів, що їх треба виділити), з 

допомогою нешрифтових засобів виділення в тексті («повітря», втяжки, 

підкреслення лініями окремих слів, речень та ін.). 

Ми знаємо, що заголовок є органічною частиною газетного матеріалу, 

нерозривно з ним зв’язаний. 

Чим важливіша стаття чи кореспонденція, тим більший шрифт 

використовується для набору заголовка. 

Оформляючи заголовки, слід брати до уваги і накреслення шрифтів, і 

відмінність між ними: 

- за насиченістю (світлий, напівжирний, жирний); 

- за нахилом (прямий, курсивний (похилий)); 

- за щільністю – нормальний (тобто середньої ємності, середньої 

компактності), вузький, широкий; 

- за декоративністю (контурні, декоративні, відтінювальні, штрихові). 

Шрифти напівжирних і жирних накреслень виділяються на шпальті значно 

краще, ніж шрифти світлого накреслення. Тому заголовки основних матеріалів 

набирають напівжирним або жирним шрифтом. Однак тут треба стежити, щоб не 

всі заголовки газетної шпальти було набрано напівжирним або жирним шрифтом. 

Інакше це призведе до невиразності, одноманітності, і читачеві буде важко 

визначити найбільш значущий матеріал. 

Тож слід пам’ятати, що заголовки набирають прямим і курсивним шрифтом, 

великими та малими літерами. 

Є чотири основні стилі шрифтового оформлення заголовків. 

1. Одногарнітурний стиль. Він значно обмежує видільні можливості 

основних (головних) заголовків, а тому не знаходить практичного застосування в 

оформленні заголовків і в наших газетах трапляється дуже рідко. 

2. Малогарнітурний стиль оформлення заголовків. 

3. Багатогарнітурний систематизований стиль. 

Багатогарнітурний несистематизований стиль шрифтового оформлення 

заголовків. У ньому використовують до 10, а то й більше, титульних шрифтів. Тут 

якщо і є якийсь принцип формування заголовків, то його інакше, як смаковим не 

назвеш. У деяких газетах збільшують кількість шрифтових гарнітур настільки, що 

ледь не кожний заголовок набирають іншим шрифтом. І газетна шпальта стає 

«вітриною» всіх шрифтів, які є в друкарні. Слід пам’ятати, що строкатість 

титульних шрифтів не сприяє, а заважає виділенню основних заголовків шпальти. 

Заголовки – дороговказ газетного номера, прапорці газетних шпальт. Це 

визнається всіма. І тому дивитися на них слід саме так, як на прапорці, і ставитися 

до роботи над заголовками в усіх її аспектах з високою вимогливістю і 

відповідальністю. 

І як не важко знайти заголовок до матеріалу, на цьому, повторюємо, процес 
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роботи над ним не завершується. Розміщення заголовків на газетних шпальтах, їх 

композиційно-графічне моделювання, шрифтове оформлення – це важка справа, це 

робота, яка потребує від журналіста великих творчих зусиль. 

Які є способи композиційного розміщення заголовків на газетній шпальті, у 

газетному номері? 

1. Найпоширеніший прийом у нашій пресі – відкрита верстка заголовка. Це 

заголовок, який стоїть над усім текстом. Його побудова не залежить від змісту, 

обсягу та місця матеріалу на шпальті. Враховується лише кількість колонок, на яку 

розверстано публікацію. 

До відкритої верстки належать і знаки, формат яких є меншим, аніж формат 

матеріалу. У таких випадках частину тексту набирають в оборку. 

Оборка – це частина тексту, набрана на звужений формат для розміщення на 

вивільненій площі знаків, рубрик, ілюстрацій, таблиць. Оборки бувають 

однобічними і двобічними. 

2. Напіввідкрита верстка. Заголовок розміщують не над усіма колонками 

тексту, а тільки над їх частиною – ліворуч або праворуч угорі матеріалу, над 

опущеними колонками. 

3. Закрита верстка заголовка. Заголовок розміщують теж угорі публікації, 

але між колонками тексту (цей спосіб у редакції часто називають «впропал»). 

4. Напівглуха верстка заголовка. Текст обрамляє заголовок із трьох боків. 

5. Глуха верстка. Текст обрамляє заголовок з усіх чотирьох боків. Заголовок 

розміщують усередині публікації. Його в редакціях називають «зануреним». 

«Занурений» заголовок використовують тоді, коли треба уникнути злиття 

сусідніх заголовків, що стоять на одному рівні над текстами. 

6. «Кватирка». Заголовок «кватиркою» вміщений всередині тексту на 

спеціально залишеному білому просторі в лівій або правій верхній 

частині матеріалу. 

«Кватирка» неодмінно набирається в оборку і на формат, ширший від 

основного (стандартного). 

Такий заголовок може бути накритий зверху кількома рядками тексту (не 

менш, ніж два). 

7. Журнальна верстка газетного заголовка. Заголовок розміщують 

вертикально, літера під літерою. 

До такої верстки належить і заголовок, що «лежить» збоку тексту. Цей спосіб 

у деяких редакціях називають «лежачим» заголовком. 

Але тут треба зауважити: журнальну верстку заголовків у газетах майже не 

застосовують, оскільки правилами читання українського тексту встановлено – 

читати слід зліва направо, а не зверху вниз чи знизу вверх! 

І ще одне зауваження: журнальна верстка заголовка вимагає застосування 

оборок або ж зменшення формату набору. Цього не слід забувати! 

8. «Прапорцева» верстка. Це складна форма заголовка, що розміщується 

над більшою кількістю колонок, ніж їх забирає матеріал, до якого він належить. 

Буває, наприклад, так: заголовок охоплює чотири або п’ять колонок, а текст – лише 

одну чи дві колонки. 

Дуже ефективний спосіб оформлення. Його використовують тоді, коли хочуть 

підкреслити актуальність і важливість порівняно невеликого матеріалу. 

Від інших публікацій заголовок-»прапорець» відокремлюють видільними 
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лінійками; отже, він має вигляд прапора. Це – складний засіб 

композиції заголовків. 

9. Комбінований спосіб. Він також належить до складних видів 

композиційного оформлення заголовків. «Шапка», скажімо, набрана кількома 

шрифтами різних кеглів. 

Отже, у сучасного оформлювача в розпорядженні вдосталь варіантів, щоб 

зробити змістовні та яскраві композиції. Важливо тільки, щоб пошуки і вибір 

нових рішень відповідали характерові видання і законам сприйняття. Останні 

можна висловити двома правилами. 

1. Читач має з першого погляду визначити, що цей заголовний комплекс 

належить саме до цього матеріалу. За повної розверстки заголовків такий висновок 

напрошується сам собою. А от за часткової, особливо коли заголовок переміщено 

праворуч або всередину тексту, потрібні додаткові орієнтири: вільна ліва колонка 

має починатися з ініціала, матеріал із «зануреним» заголовком треба чітко 

відділити від інших лінійками. 

2. Між заголовними елементами має бути досить чітка субординація, котра 

визначається їхнім місцем у заголовному комплексі та відповідним розміром. 

Центральне місце та найбільший обсяг відводиться заголовку. Від нього не можна 

відривати підзаголовок як основний роз’яснювальний елемент. Якщо рубрика 

подає в матеріалі розділ газети, то її краще місце – на початку комплексу, зверху. 

Система рубрик та їхня графіка 

Рубрика є особливим видом заголовка в газеті, який групує матеріали за 

відповідними проблемами чи жанровими ознаками. 

На відміну від інших видів заголовка, рубрика не розкриває змісту 

журналістських творів. Вона тільки в найзагальніших рисах підкреслює характерні 

особливості змісту публікацій або ж вказує на порушену проблему. 

Не пов’язуючись із конкретним матеріалом, рубрика повторюється в багатьох 

газетних номерах. 

В одних випадках вона є заголовком добірки чи блоку («Новини спортивного 

життя», «Мистецька хроніка»). В інших – називає кампанію, вказує на загальні 

проблеми, порушені в публікаціях («Соціальна сфера: магазин, товар, покупець»), 

підкреслює жанр надрукованих матеріалів (нарис, репортаж). Рубрики є постійні й 

тимчасові. Останні припиняються з завершенням кампанії, якій вони присвячені. 

Набирають рубрики шрифтом (ми вже говорили) невеликого кегля (10–12–14 

пунктів) і вміщують над заголовком, поряд із заголовком, під заголовком. Шрифт 

рубрики має відрізнятися від основної текстової гарнітури. 

Верстка рубрик у газеті передбачає використання різних композиційних і 

видільних, а також набірно-графічних засобів. 

1. Оформлення рубрики без лінії. Для верстки рубрики над основним 

заголовком без лінійки збільшують розміри відбивки, тобто збільшують «повітря». 

Іншими словами, зростає вільний простір навколо рубрики. 

Варіанти: 

а) верстка рубрики без лінії з боку основного заголовка (ліворуч, праворуч): 

б) верстка рубрики без лінії під основним заголовком. 

2. Оформлення рубрики прямою тонкою лінією. Внизу під текстом 

рубрики ставлять пряму тонку лінію (1–2 пункти), яка «підсікає» (підкреслює) 

довжину всіх слів рубрики. 
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Варіант: рубрику «підсікають» прямою напівжирною лінією (4–6 пунктів). 

3. Оформлення рубрики фігурною прикрасою чи набірною кінцівкою. 
Рубрика, виключена по центральній осі, може бути відокремлена від основного 

заголовка фігурною прикрасою (ромбик, квадратик, кружечок та ін.) або ж 

невеличкою лінією у вигляді кінцівки (кінчика). 

4. Оформлення рубрики, встановленої всередині ліній. У разі розміщення 

рубрики між двома лініями, встановленими зверху й знизу, використовують 

симетричну чи асиметричну виключку рядка. 

5. Оформлення рубрики рамкою. Якщо рубрика верстається поряд з 

основним заголовком (праворуч або ліворуч), її можна замкнути в набірну рамку 

або напіврамку. 

6. Оформлення рубрики з допомогою набірних ліній, які заповнюють 

місце поряд із рубрикою. Для ефектного виділення короткої рубрики її 

встановлюють у верхньому кутку (праворуч або ліворуч) або в центрі над 

основним заголовком: заповнюють частину формату, що залишається, 

напівжирною, жирною, штрихованою (шатиркою чи асюре) лінією, 

яка часто має товщину кегля рубрики. «Молодь України», наприклад, користується 

6-пунктовими тупими (жирними) лініями. 

7. Оформлення рубрики виворітним кліше, що дає біле зображення 

на чорному тлі. 

Слід запам’ятати, що виворітне кліше є одним з найсильніших засобів 

виділення. 

Контрольні питання 

1. Що таке газетний заголовок? Назвіть його призначення. 

2. Назвіть вимоги до заголовків. 

3. Які помилки найчастіше трапляються в оформленні заголовків? 

4. Які різновиди газетних заголовків ви знаєте? 

5. Що таке рубрика і які особливості її оформлення? 

6. За якими правилами утворюються рядки в заголовку? 

7. Назвіть види розміщення заголовків у газеті. 

8. Що означає «глуха» верстка заголовка? 

9. Назвіть правила розчленування заголовка на рядки. 

 

Практичне заняття № 13-14 

Види подачі текстових матеріалів та їхнє оформлення  

План 

1. Тематичні та різнотемна добірки, їх місце на шпальті та правила 

оформлення. Оформлення «врізок» і «свічок». 

2. «Вікно». Норми верстки «вікна» і характер його оформлення. 

3. «Горище», його оформлення. 

4. «Підвал». Характер «підвального» матеріалу. Верстка підвалу. Складні 

переноси тексту. Виділення з допомогою лінійок. 

5. «Стояк» і підверстка. Добір підверстаного матеріалу та його оформлення. 

6. «Розгортка» і розворот. 

7. Особливості оформлення шпальти суцільного тексту. Тематична сторінка, її 

види і засоби оформлення.  

8. Спецвипуск. Газета в газеті. 
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9. Обмінні та об’єднані сторінки. Особливості їх оформлення. 

10. Тематичний і цільовий номер. Умови їх виходу. 

 

Методичні рекомендації і поради 

Цей спосіб подачі матеріалів у багатьох газетних редакціях називають блоком. 

Добірка – це найстаріша форма подачі тексту на шпальті. Організація 

матеріалу в добірку передбачає компактне розміщення кількох (чи багатьох) 

публікацій під загальною рубрикою, заголовком чи «шапкою». 

Широке застосування добірок у газетах пояснюється тим, що вони 

полегшують систематизацію, групування матеріалів на шпальті чи в усьому номері, 

допомагають цим читачеві у сприйманні заверстаних публікацій. Пояснюється це 

ще й тим, що, використовуючи таку форму подачі матеріалу, редакція має змогу 

докладніше, глибше висвітлювати якусь важливу тему. Добірка (блок) створює 

можливість посилити вплив газети на читача. 

Отже, добірка – це комплекс матеріалів, згрупованих в одному місці за 

певною загальною ознакою, які мають спільну рубрику, заголовок або «шапку». 

Існують два найголовніші принципи компонування добірок (блоків): 

- тематичний або різнотемний; 

- жанровий. 

Тематичний: блок присвячений лише одній певній темі, що розкривається в 

його матеріалах різнобічно, порівняно. 

Різнотемний: теми різного характеру. Матеріали добирають за актуальністю 

й важливістю. Рубрики можуть бути найрізноманітніші. 

Одножанровий блок передбачає загальний жанр для всіх публікацій добірки 

(замітки, листи, інтерв’ю, звіти тощо). 

Різножанровий комплектується з матеріалів різних жанрів: замітка, 

зарисовка, репортаж, інтерв’ю. Саме тут часто вміщують публікації про події, що 

сталися за певний період (за часом): «Вчора», «Один день»... тощо. 

Ефективність впливу добірки на читачів залежить не лише від її змісту, від 

змісту рубрики й заголовків, а й від її графічного оформлення. Газети 

використовують численні засоби: 

- навколо матеріалу – рамка; 

- заверстуються лінійки й поліграфічні прикраси; 

- інколи блок виділяють іншим шрифтом, а якщо це тематична добірка, то 

важливіші публікації висувають уперед, угору. Часто можна бачити виділення 

нестандартним форматом набору, шрифтом іншої гарнітури та іншого кегля. 

Щоб підкреслити тематичну близькість матеріалів, що складають блок, їх 

нерідко набирають однаковим текстовим шрифтом, котрий відрізняється від 

шрифтів, якими набрано інші матеріали шпальти. З цією метою корисно набирати 

всі заголовки тематичної добірки шрифтом однієї гарнітури та одного кегля. 

Різнотемну добірку набирають, як правило, інакше: кожен матеріал – іншим 

шрифтом. Так само різняться – гарнітурою і кеглем – і заголовки. 

Найменша кількість матеріалів у добірці – два. У цьому разі її структура 

залежить від кількості колонок. Якщо колонка одна, то замітки можна поставити 

тільки одна під одною, якщо дві – теж одна під одною, але одну з них можна здати 

на змінений формат. 

На практиці частіше трапляються блоки з трьох та більше текстів. Один із них 

може бути великим – провідний матеріал добірки, інші – набрані 
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дрібнішим шрифтом. 

Якщо розверстати такий блок на 2–3–4 колонки, вони утворять на шпальті 

оригинальні конструкції. 

Нерідко можна побачити в газеті блок із 4–5–6 приблизно однакових за 

обсягом невеликих заміток, одно- чи різнотемних, поставлених на один стовпець 

вертикально. Такий вертикальний стовпець зветься «свічкою». 

Проте «свічкою» може бути поставлений не лише блок, а й будь-який 

суцільно єдиний текст. 

Крім «шапки» або рубрики (інколи клішованої), на тематичну єдність добірки 

або шпальти часто вказує і вріз. 

Вріз – це стислий виклад змісту тексту, що подається без заголовка. У кількох 

рядках він у лаконічній формі розповідає, чому саме присвячено добірку чи 

шпальту, пояснює мету, причину публікації. 

Вріз – це своєрідна небагатослівна анотація, яка допомагає читачеві 

орієнтуватись у пропонованих редакцією матеріалах добірки чи шпальти. 

Таку анотацію – вріз найчастіше верстають у лівому верхньому кутку 

шпальти на 2–3 колонки або ж на центральних колонках. Інколи вріз забирає всі 

стовпці, розміщуючись під усім форматом «шапки». 

Як правило, вріз виділяють напівжирним шрифтом, здебільшого курсивом, 

інколи збільшеного формату і кегля, в рамці чи напіврамці. Ефектно виглядає й 

таке оформлення врізу: набір зміненим форматом і встановлення зліва 

вертикальної жирної або напівжирної лінійки. У цьому випадку вріз до добірки 

може стояти тільки в лівому кутку. 

Одним із популярних видів подачі текстових матеріалів на газетній 

шпальті є «вікно». 

«Вікном» називають середній за розміром матеріал, розміщений на двох-трьох 

колонках однакової висоти, найчастіше у верхніх правому чи лівому кутках 

шпальти. Від іншого тексту «вікно» відбивають здебільшого світлими 

рамками з лінійок. 

Припустімо, що на перших двох колонках шпальти по 60–80 рядків кожна ми 

поставили матеріал, набравши його основним шрифтом на звичайний формат. Чи 

буде це «вікном»? А якщо ні, то що потрібно ще? 

Потрібно ще виділити текст «вікна» лінійками або рамкою і набрати його 

таким шрифтом, який відрізнявся б від основної текстової шпальти. Наприклад, 

основний текстовий шрифт шпальти літературний, а «вікно» можна набрати або 

журнальною, або рубленою гарнітурою. 

Виділення «вікна» лінійками або рамкою, в свою чергу, диктує зміну формату 

набору. Якщо у нас формат колонки 2 
1
/4 квадрата, то набір тексту для «вікна» має 

становити 2 квадрати. Якщо формат колонки 2 
3
/4 квадрата, то набір тексту для 

«вікна» має бути 2 
1
/2 квадрата. Зрештою, з трьох стандартних колонок можна 

зробити чотири зменшеного розміру. 

«Вікно» повинне мати гарний вигляд, тому мінімальна висота його колонок 

має становити рядків 50, а максимальна – щонайбільше 
3
/4 висоти газетної шпальти 

(десь у межах 80–85 рядків петиту) – йдеться про формат газети А 3. 

«Горищем» називають текстовий матеріал, зверстаний у верхній частині 

газетної шпальти на кілька колонок (не менш як чотирьох) і відбитий знизу 

лінійкою, або ж узятий в рамку. 

Максимальна висота «горища» – 
1
/4 шпальти, мінімальна – приблизно 
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10 рядків. У невисоких «горищах» заголовок часто верстають зліва, поряд із 

текстом. 

Високе «горище» краще встановлювати не на весь формат шпальти: 1–2 

колонки варто залишати вільними для інших текстів. 

Дуже добре виглядають у «горищах» «утоплені» заголовки, тобто заголовки, 

перенесені в глиб публікації. 

Приємне враження на шпальті справляють «горища», набрані на ширший 

(порівняно зі стандартним) розмір колонок. 

Інколи «горище» роблять наскрізним, скажімо на 2 і 3 шпальти. У цьому разі 

не рекомендується верстати його на всі колонки: можуть «загубитися» інші 

матеріали. Краще дати, скажімо, 4 колонки на 2-й і 4 – на 3-й шпальті, а заголовок 

(краще «втоплений») розверстати на обидві половини матеріалу. А втім, можна, 

звичайно, ставити наскрізне «горище» і на всі колонки обох шпальт, додержуючись 

тільки встановлених розмірних лімітів висоти (
1
/4 шпальти). 

Велику статтю, нарис, рецензію часто оформляють у вигляді «підвалу». 

«Підвал» – це нижня частина газетної шпальти, відділена від тексту, 

розміщеного вище, напівжирною або світлою лінійкою. 

Матеріал заверстують внизу шпальти на всі колонки або ж на їх частину (не 

менше чотирьох). Склалися класичні особливості «підвалу»: однакова висота ко-

лонок – від чверті до третини шпальти (якщо говорити про формат А 3, то це – від 

30 до 40 рядків). 

Сучасна практика оформлення газет до цього канону додала багато нового, що 

прикрасило верстку, розширило можливості подачі та оформлення тексту. 

Так, висота «підвалу» тепер нерідко значно нижча (інколи досягає 
1
/6  висоти 

шпальти, тобто 20–25 рядків), але такий низький «підвал» губиться на шпальті. 

Інколи «підвал» компонують з колонок іншого (ніж основний у газеті) 

формату, обрамлюють лінійками. 

«Підвал» складають із кількох матеріалів або цілих добірок, прикрашають 

ілюстраціями, добре оформленими заголовками. 

«Стояк» – це спосіб розміщення значного за обсягом текстового матеріалу у 

верхній частині шпальти (на 3–4 колонки), здебільшого – до «підвалу». 

Часто редакції практикують «стояк» і на 
2
/3, і на 

3
/4 висоти шпальти, а то й до 

низу газетної шпальти. 

Великоблочну статтю розверстують не на всю висоту шпальти. Нижню 

частину, під «стояком», заповнює інший, невеликий за обсягом, матеріал – його і 

називають підверсткою, тобто його й підверстують, підставляють під інший, 

великий матеріал. Це може бути навіть коротка замітка, набрана інколи для 

контрасту іншим форматом або іншим шрифтом. 

Отже, підверстка – це невеликий за обсягом матеріал (текстовий, 

ілюстраційний) у газеті, який підставляють під інший матеріал (чи добірку), 

завершуючи цим компонування шпальти. 

Якщо великий матеріал розверстати «стояками» у центрі двох суміжних 

шпальт, роз’єднаних середником, то цей прийом зветься «розгортка» (російською 

мовою – «распашка»). Отже, вислів «установити матеріал розгорткою» означає 

розверстати значний за розміром текст «стояками» у центрі двох суміжних шпальт, 

роз’єднаних середником. 

Заголовок «розгортки» за такого способу подачі матеріалу краще 

розверстувати на обох шпальтах. Він може бути й «утопленим». 
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Навряд чи доцільно відводити під «розгортку» більш як 3 колонки на кожній 

шпальті, розташовані по центру розвороту формату газети А 3, бо може скластися 

враження, що інші матеріали розсипані безладно на кількох колонках і є якимись 

другорядними частинами газетного аркуша. 

Газетний розворот 

Є два значення цього терміна. 

1. Форма подачі матеріалів на двох внутрішніх суміжних шпальтах, де 

заверстують і об’єднують великим заголовком («шапкою») різножанрові публікації 

на якусь одну широку тему. Майстерне компонування розвороту надає публікаціям 

єдності, цілісності, взаємозв’язку, цілеспрямованості й послідовності в оформленні. 

2. Дві суміжні сторінки з матеріалами різного характеру. 

Ми розглядатимемо розворот у першому значенні. У газетах трапляються два 

його види – різнотемний і тематичний. 

Оформлення розвороту є ще складнішим завданням, ніж оформлення 

тематичної сторінки. Різноманітне ілюстрування – важливий засіб для поліпшення 

та пожвавлення оформлення розвороту. Відсутність чи нестача ілюстрацій 

відчувається на розвороті дуже сильно, робить його сірим. Але не слід 

перенасичувати розворот ілюстраціями, щоб не перетворити його у плакат. 

Розворот може верстатися з середником та без нього. У першому випадку це – 

дві суміжні шпальти, об’єднані загальною темою і стоячою над ними, хоча і 

роз’єднаною середником на дві частини, загальною «шапкою». Якщо зняти 

середник, то дві суміжні шпальти розвороту зіллються в одну велику шпальту з 

розташованою над нею «шапкою». Розворот без середника дає деякий виграш 

корисної площі та великі можливості варіювати формат текстових колонок. Не 

рекомендується, однак, знімати на розвороті тільки частину середника. У цьому 

випадку всередині розвороту – зверху чи знизу – виникає широка біла шпальта, а 

рівень його оформлення різко знижується. 

«Шапка» на розвороті набирається великим шрифтом. Вона має добре 

виділятися. Шпальта суцільного тексту на форматі А 3 (формат районної газети), 

яка верстається на 5 колонок, охоплює рядків 500. Кожна колонка висотою 125 

рядків петиту. Отже, вся шпальта при 5-колонковій верстці – 625 рядків. А втім, 

частину місця заповнюють заголовки, відбивки, службові деталі – колонтитули, 

вихідні відомості, текстівки, лінійки та ін. Отже, практично на шпальті 

залишається 450-500 чистих петитних рядків. 

(Зауважимо, що для формату А 2, де 8-колонкова верстка у 1440 рядків 

петиту, для чистого тексту залишається 1100 або 1200 рядків.) 

Вони, ці 500 чи 600 рядків формату А 3 вимагають до себе серйозного 

ставлення, потребують вдумливого читання. 

Як пожвавити таку шпальту суцільного тексту, як подати його зміст найбільш 

дохідливо, у найбільш привабливій формі? 

Звичайно, добре було б заверстати на шпальту суцільного тексту фотознімки, 

поставити штрихову заставку, діаграму. Але зміст шпальти не завжди дає 

можливість це зробити. Найчастіше суцільний текст шпальти просто 

супроводжується заголовком. 

Коли добірка охоплює всю шпальту, вона перетворюється на тематичну 

сторінку. Отже, збільшення кількості та обсягу матеріалів приводить до 

виникнення нової якості, до досягнення нового рівня ефективності газетного 
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випуску. Тематична сторінка – це «газетний удар». Її застосовують лише тоді, коли 

можливостей звичайної добірки не вистачає для досягнення мети, поставленої 

перед редакцією. Вона дає можливість достатньо глибоко й детально висвітлити 

актуальну тему. 

Нелегко змусити читачів газети ознайомитися з усіма матеріалами тематичної 

сторінки. Велике значення при цьому має її композиція та оформлення. Частіше в 

газетах використовується складова сторінка, скомпонована з деяких матеріалів. Її 

центром служить великий публіцистичний виступ – проблемна стаття чи нарис, 

навколо якого розміщуються інші матеріали. На цій сторінці можуть за-

стосовуватися й інші форми – тематичні та різнотемні добірки. Іноді тематична 

сторінка вміщує один великий текст. У цьому випадку його корисно поділити на 

частини, давши кожній з них підзаголовок. 

Оформлення тематичної сторінки, як і добірки, залежить, ясна річ, від ролі та 

значення її матеріалів: усі вони присвячені одній темі, але розробляють її по-

різному: одні повідомляють про факти, інші ці факти коментують, іще якісь їх 

узагальнюють, роблять висновки тощо. 

Ілюстрація на тематичній сторінці грає подвійну роль: матеріалу, який 

допомагає розкриттю оформленої теми, і засобу, який використовується для 

розрядки тексту, особливо якщо на шпальті розміщений тільки один великий за 

обсягом матеріал. Вміло ілюстрована фотознімками і малюнками тематична 

сторінка легше сприймається. 

Тематичну сторінку верстають частіше асиметрично – це дозволяє 

динамічніше розташовувати матеріали і краще виділити найважливіше. Але є 

можливою й симетрична верстка такої сторінки, скажімо, як ювілейної. Тематична 

сторінка – найважливіший виступ редакції в газетному номері. Недопустимо 

послаблювати його силу, публікуючи в номері декілька тематичних сторінок. Це 

дезорієнтує читача і забирає чимало газетної площі. Тематична сторінка є основою 

для багатьох інших форм подачі текстових матеріалів, зокрема газетного 

розвороту. Різновидом тематичної сторінки є спецвипуск – тематична сторінка, 

розрахована на певну аудиторію. Особливо часто спецвипуски застосовують у 

молодіжних виданнях. Оформлення спецвипусків визначається правилами 

оформлення тематичної сторінки. Як правило, вони виходять під особливими 

назвами, оформленими у вигляді постійних, набірних чи клішованих «шапок», з 

відомою читачам періодичністю. Необхідність диференційованого підходу до 

читацької аудиторії обумовила виникнення так званої газети в газеті. Вона є 

подальшим розвитком спецвипусків. Але якщо спецвипуск – це спеціальна 

тематична сторінка, то газета в газеті займає в номері більше місця і відіграє тут 

значнішу роль. Вона оформлюється як окрема, самостійна газета зі своєю заго-

ловною частиною, особливостями верстки матеріалів і формату набору. Газету в 

газеті часто виділяють додатковим кольором. Про її вихід треба повідомити 

«свистком» на першій сторінці. Для обміну досвідом чи з метою взаємної 

інформації газети друкують обмінні сторінки. Іноді така сторінка готується 

редакцією однієї газети на прохання іншої, яка потім публікує її під відповідною 

рубрикою. У деяких випадках редакції обмінюються сторінками, які потім 

з’являються в обох газетах. 

Макет обмінної сторінки найчастіше розробляє та редакція, яка готує 

матеріал. На початку обмінної сторінки часто відтворюється клішована назва 

газети, яка її підготувала. 
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Різновидом обмінної сторінки є об’єднана чи сумісна сторінка. Вона 

присвячується темі, яка викликає інтерес у кількох газет і готується за планом, 

спільно розробленим редакціями. їх представники узгоджують єдиний макет такої 

сторінки, який визначає особливості її верстки та оформлення. Об’єднану сторінку 

друкують одночасно в усіх газетах, для яких вона готувалась. 

Досі мова йшла про форми подачі матеріалів, які складають лише частину 

газетного номера. На його сторінках можна водночас застосовувати декілька таких 

форм добірок, шпальт, спецвипусків тощо, присвячених різним темам і проблемам. 

Однак можлива інша побудова номера, інша подача його матеріалів. Це 

стосується тематичного номера газети. Він повністю присвячується одній 

актуальній темі, його матеріали детально висвітлюють різні її аспекти. 

Випуск тематичного номера потребує спеціальної підготовки. У редакції з 

цією метою, як правило, створюють бригаду з представників різних відділів для 

розробки плану номера. Потім до його підготовки залучається весь колектив. 

Так само проходить підготовка і цільового номера, який є різновидом номера 

тематичного. Хоча матеріали цільового номера можуть бути присвячені різним 

темам, їх публікація спрямована на досягнення однієї мети, виконання певного 

завдання, поставленого редакцією. 

Тематичний і цільовий номер – незвичні випуски газет. Частий їх вихід 

неможливий, бо кожного разу потребує ґрунтовної підготовки, і недоцільний, бо 

має бути присвячений тільки значній події чи проблемі. 

Контрольні питання 

1. Чим викликана необхідність поєднання матеріалів у добірці? 

2. Що таке «свічка» і вріз? Як вони оформлюються? 

3. Які особливості верстки «вікна»? 

4. Що таке «підвал»?  

5. Які особливості верстки «горища»? 

6. Як оформлюються великі матеріали на газетній шпальті? 

7. Що таке «розгортка»? 

8. Якою може бути мінімальна і максимальна висота «підвалу»? 

9. Чим відрізняються спецвипуск, газета в газеті й тематична сторінка? 

10. Що таке обмінні та об’єднані сторінки? Які особливості їх оформлення? 

11. Якими засобами виділяють газету в газеті від інших матеріалів 

основного видання? 

12. Тематичний і цільовий номер, умови їх виходу та оформлення. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «МАКЕТУВАННЯ ТА ВЕРСТКА» 

Виконуючи індивідуальні завдання, студенти повинні підготувати 

презентацію на одну із запропонованих тем. Обов’язковою умовою одержання 

максимальної кількості балів є добір ілюстративного матеріалу , а також 

обов’язкове використанням інфографіки для кращого висвітлення теми. 

1. Верстка заголовків у центральних (регіональних) газетах (журналах). 

2. Оформлення таблиць у друкованих періодичних виданнях. 

3. Види ілюстрацій у газетах і журналах. 

4. Розташування ілюстрацій у газетах. 

5. Конфігурація ілюстрацій у газетах і журналах. 
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6. Використання ініціала у друкованих виданнях. 

7. Виворітка як видільний засіб у газетах (журналах). 

8. Оборка у газетах і журналах. 

9. Заголовна частина газети. 

10. Вихідні відомості. 

11. Авторський підпис. 

12.  Оформлення колонтитулів у газетах і журналах. 

13.  Засоби виділення матеріалів у газетах. 

14.  Композиція заголовків. 

15.  Види подачі матеріалів. 

16. Композиція першої сторінки центральних (регіональних) видань. 

17. Способи акцентування у тексті. 

18. Модульна система в газеті. 

19. Модульна система в книзі. 

20. Модульна система в журналі. 

 

 

Питання на екзамен із дисципліни «Макетування та верстка» 

1. Елементи оформлення, їх призначення й ознаки. Групи елементів. 

2. Поняття «обличчя» видання.  

3.  Стиль оформлення газети. Національні особливості оформлення. 

4. Закони пропорції, оптичної ілюзії, рівноваги, контрасту та їх 

використання у практиці газетного оформлення.  

5. Головні складові газетної форми. Функціональні та естетичні 

завдання оформлення.  

6. Внутрішня і зовнішня форми видання. Взаємозв’язок графічної та 

літературної форми.  

7. Засоби графічного оформлення газети. Залежність оформлення від 

типу газети.  

8. Заголовна частина газети. Основні елементи заголовної частини. 

Оформлення заголовної частини та її ланок.  

9. Розділові елементи (пробіли, лінійки, прикраси) та специфіка їх 

використання. Призначення і функції розділових засобів. 

10.  Службові деталі (колонтитули, вихідні відомості, авторські підписи, 

ініціали) та способи їх оформлення. 

11.  Текстова колонка, заголовок та ілюстрація як основні елементи 

газетної графіки. 

12.  Графічне зображення постійних елементів газети.  

13.  Формат видання. Різновиди світових форматів. Види форматів газети. 

14.  Обсяг газети і його зв’язок з оформленням. Взаємозалежність формату і 

кількості сторінок.  

15.  Формат газетної шпальти. Відмінність між форматом шпальти і газетної 

сторінки. Поля в газеті. 

16.  Розмір і кількість текстових колонок у газетах різних форматів і типів.  

17.  Значення колонок для композиції газетної шпальти, характеру 

оформлення заголовків та ілюстрацій. Набір та нестандартний формат. 

18.  Зв’язок кількості колонок з їхніх розміром (форматом) і шрифтовим 

оформленням тексту. Різноформатний набір. 
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19.  Властивості графічної композиції. Редакційний план номера як основа 

його композиції.  

20.  Цілісність номера. Гармонійність й образність в оформленні 

періодичних видань.  

21. Стиль оформлення видання, його сталість. Єдність стилю номера.  

22. Композиційний зв’язок шпальт. Постійність та універсальність 

елементів композиції. 

23.   Симетрія та асиметрія. Статистична й динамічні композиції. 

24.  Використання в оформленні законів пропорції та рівноваги, кольорових 

та розмірних контрастів.  

25. Нюанс. Метр і ритм. Тональність. 

26.  Конструктивні особливості композиції шпальти.  

27. Конфігурація матеріалів. Структура шпальти.  

28. Особливості композиції спеціальних номерів і шпальт: тематичних, 

цільових, об’єднаних. 

29.  Особливості композиції номера газети. 

30.  Виділення матеріалів шляхом винесення їх на видні місця номера, 

шпальти. Шпігель. Виділення за допомогою ілюстрацій. 

31. Виділення з допомогою шрифтів: шрифтом іншого малюнка, кегля, 

накреслення. Набір у розрядку. 

32. Композиційне виділення. Виділення зміною формату набору, врізками.  

33. Графічне виділення. Виділення за допомогою лінійок, рамок, прикрас. 

34. Виділення кольором і «повітрям». 

35. Виділення за допомогою заголовків, афішок. 

36. Комбіновані способи виділення. 

37. Тематичні та різнотемна добірки, їх місце на полосі та правила 

оформлення. Оформлення «врізок» і «свічок». 

38. «Вікно». Норми верстки «вікна» і характер його оформлення. «Горище», 

його оформлення. 

39. «Підвал». Характер «підвального» матеріалу. Верстка підвалу. Складні 

переноси тексту. Виділення з допомогою лінійок. 

40. «Стояк» і підверстка. Добір підверстаного матеріалу та його оформлення. 

41. Верстка великих матеріалів: з переносом на інші сторінки, з 

продовженням у наступному номері. «Розгортка» і розворот. 

42. Особливості оформлення шпальти суцільного тексту. Тематична сторінка, 

її види і засоби оформлення.  

43. Спецвипуск. Газета в газеті. 

44. Роль і завдання ілюстрацій у газетах. Підбір ілюстрацій. 

45. Принципи оформлення ілюстрацій. Правила розміщення зображальних 

матеріалів на шпальті.  

46. Форма і розмір ілюстрацій. Методика їх розміщення в газеті. 

47. Змішані види верстки.  

48. Верстка матеріалів «на відкриття», «на відліт», «на центр». 

49. Верстка таблиць і висновків.  



274 

 
Література 

Основна: 

1. Городенко Л. Системи верстки. QuarkXPress. Adobe PageMaker. Adobe 

InDesign. Київ: Центр Вільної Преси, 2006. 520 с. 

2. Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети : курс лекцій. Київ : Знання, 2000. 

222 с. 

3. Кириленко А. Самоучитель по компьютерной верстке. Киев : 

Издательская группа BHV, 2002. 608 с.  
4. Малышкин Е. и др. Настольная книга издателя.  Москва : АСТ; 

Олимп, 2005. 

5. Мильчин А., Чельцова Л. Справочник издателя и автора. Редакционно-

издательское оформление издания. Москва : ОЛМА-Пресс, 2005. 

6. Паркер Р. Как сделать красиво на бумаге. Москва : Символ-Плюс, 2008. 

384 с. 

7. Сава В. Художньо-технічне оформлення книги. Львів : Оріяна-Нова, 2003. 

168 с. 

8. Ткаченко В. та ін. Енциклопедія видавничої справи : навч. посіб. Харків : 

ХНУРЕ, 2008. 

9. Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайнера. Москва : Комсом. 

правда, 2009. 206 c. 

10. Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы.: учеб. пособ. для 

ВУЗов.  Москва : Принт-Медиа центр, 2006. 

11. Шевченко В. Е. Оформлення сучасного газетного видання. Київ, 2003. 

344 c 
12. Яцюк О. Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, упаковки, 

буклеты. Санкт-Петербург : Издательская группа BHV, 2002. 464 с. 

Додаткова: 

1. Книга для авторов: Как создать и издать книгу лучше, быстрее, дешевле. 

Москва : Дашков и К, 2001. 384 с.  

2. Уайт Я. В. Редактируем дизайном, классическое руководство: как 

завоевать внимание читателей: для дизайнеров, арт-директоров и редакторов. 

Москва : Университетская книга, 2009. 244 с. 

3. Шкляр В. И. Методические советы к изучению темы «Техническое 

оформление газеты, журнала». Николаев : Б. и., 1988. С. 6-9. 

Інформаційні ресурси 
1. Пикок Дж. Издательское дело. URL: http://www.twirpx.com/file/52670/ 

2. Добкин С. Ф. Оформление книги. Редактору и автору. URL:  

http://www.twirpx.com/file/193249/ 

3. Лобин А. М. Художественно-техническое оформление изданий: 

методические указания для студентов специальности Издательское дело и 

редактирование. URL: http://www.twirpx.com/file/133195/ 

4. Волков Н. В. Курс макетирования и верстки. URL: 

http://www.twirpx.com/file/143775/ 

5. Мильчин А. Э. Справочная книга корректора и редактора. URL: 

http://www.twirpx.com/file/176029/ 

6. Тимошик М. Розмірні параметри книжкових та газетно-журнальних 

видань. URL:: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1321 

https://pr-cbs.ru/catalog/-/books/publisher/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%9A
http://www.twirpx.com/file/52670/
http://www.twirpx.com/file/176029/
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1321


275 

 

Додаток Д.2 

 

Створення інформаційно-креативного освітнього простору як 

організаційно-педагогічна умова забезпечення ефективності підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

 

Відеотренінг для здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування»: 

 

«Як візуалізувати текст і розширити читацьку аудиторію?» 

 

Програма тренінгу 

 

1. Теоретико-аналітичний розділ створення інфографіки: 

 інфографіка як структурний елемент контенту 

 особливості впливу візуалізації 

 програми для створення інфографіки 

 особливості пошуку інформації та тем для створення інфографіки 

 сучасний дизайн 

 

2. Практичний розділ: створення інфографіки: 

 робота з онлайн-платформами для створення інфографіки 

 типові помилки під час створення інфографіки та пропозиції щодо 

їх усунення 

 використання інструментів тексту 

 створення видавничої продукції (рекламних буклетів, листівок тощо) 

 презентація власної видавничої продукції  
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Додаток Д.3 

 

Формування квазіпрофесійного контенту підготовки майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування як організаційно-педагогічна умова 

забезпечення ефективності підготовки майбутніх фахівців видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

 

 

 

Рис. Д.3.1. Участь здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування» 

Відокремленого структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий 

коледж Запорізького національного університету» у декаді популяризації 

видавничої справи та редагування [22]. 
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Рис. Д.3.2.Участь здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування» 

Відокремленого структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий 

коледж Запорізького національного університету» у декаді популяризації 

видавничої справи та редагування [27]. 

 

 

Рис. Д.3.3. Участь здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування» 

Відокремленого структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий 

коледж Запорізького національного університету» у тренінгу «Шлях 

становлення журналіста-професіонала» [23]. 
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Рис. Д.3.4. Участь здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування» 

Відокремленого структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий 

коледж Запорізького національного університету» 

 у майстер-класі «Створення рекламної афіші» [25]. 

 

 

Рис. Д.3.5. Участь здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування» 

Відокремленого структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий 

коледж Запорізького національного університету» 

 у грудневих читаннях [45]. 

https://sites.znu.edu.ua/znu_news/gallery/2017/12/news-41836-ukr-2017-12-14--11-28-47-IMG-c37acc154bff0c575562c2a7c6c43919-V.jpg
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Рис. Д.3.6. Участь здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування» 

Відокремленого структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий 

коледж Запорізького національного університету» 

 у звітній конференції з практики [21].   
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Додаток Д.4 

 

Практичні результати впровадження організаційно-педагогічних 

умов забезпечення ефективності підготовки майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки в освітній процес здобувачів 

освіти спеціальності 061 Журналістика освітньо-професійної програми 

«Видавнича справа та редагування» Відокремленого структурного 

підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького 

національного університету» 

 

 

 

Рис. Д.4.1. Результати виконання творчого проєкту засобами 

інфографіки здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика освітньо-

професійної програми «Видавнича справа та редагування» Відокремленого 

структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж 

Запорізького національного університету» 
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Рис. Д.4.2. Результати виконання творчого проєкту засобами 

інфографіки здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика освітньо-

професійної програми «Видавнича справа та редагування» Відокремленого 

структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж 

Запорізького національного університету» 

 

 

 
 

Рис. Д.4.3. Результати виконання творчого проєкту засобами 

інфографіки здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика освітньо-

професійної програми «Видавнича справа та редагування» Відокремленого 

структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж 

Запорізького національного університету» 

 



282 

 

 
 

Рис. Д.4.4. Результати виконання творчого проєкту засобами 

інфографіки здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика освітньо-

професійної програми «Видавнича справа та редагування» Відокремленого 

структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж 

Запорізького національного університету» 

 

 
 

Рис. Д.4.5. Результати виконання творчого проєкту засобами 

інфографіки здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика освітньо-

професійної програми «Видавнича справа та редагування» Відокремленого 

структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж 

Запорізького національного університету» 
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Рис. Д.4.6. Результати виконання творчого проєкту засобами 

інфографіки здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика освітньо-

професійної програми «Видавнича справа та редагування» Відокремленого 

структурного підрозділу «Економіко-правничий фаховий коледж 

Запорізького національного університету» 
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Додаток К.1 (М 1 показник) мотиваційного компонента М 

Методика для діагностики навчальної мотивації студентів (Т. Ільїна) 

При створенні даної методики автор використовувала низку інших 

відомих методик. У ній є три шкали: «Придбання знань» (прагнення до 

придбання знань, допитливість); «Оволодіння професією» (прагнення 

оволодіти професійними знаннями та сформувати професійно важливі 

якості); «Отримання диплома» (прагнення придбати диплом при 

формальному засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів при 

здачі іспитів і заліків). В опитувальник для маскування автор методики 

включила ряд фонових тверджень, які в подальшому не обробляються. Ряд 

формулювань скоректований автором книги без зміни їхнього змісту. 

 

Інструкція. 

Відзначте вашу згоду знаком «+» або незгоду – знаком «-» з 

нижченаведеними твердженнями. 

 

Текст опитувальника. 

1. Краща атмосфера на занятті - атмосфера вільних висловлювань. 

2. Зазвичай я працюю з великою напругою. 

3. У мене рідко бувають головні болі після пережитих хвилювань і 

неприємностей. 

4. Я самостійно вивчаю ряд предметів, на мою думку необхідних для 

моєї майбутньої професії. 

5. Яка з властивих вам якостей ви вище за все ви цінуєте? Напишіть 

відповідь поруч. 

6. Я вважаю, що життя потрібно присвятити обраній професії. 

7. Я відчуваю задоволення від розгляду на занятті важких проблем. 

8. Я не бачу сенсу в більшості робіт, які ми робимо в вузі. 

9. Велике задоволення мені дає розповідь знайомим про мою 

майбутню професію. 

10. Я дуже середній студент, ніколи не буду цілком хорошим, а тому 

немає сенсу докладати зусилля, щоб стати краще. 

11. Я вважаю, що в наш час не обов’язково мати вищу освіту. 

12. Я твердо впевнений в правильності вибору професії. 

13. Від яких з властивих вам якостей ви хотіли б позбутися? Напишіть 

відповідь поряд. 

14. При нагоді я використовую на іспитах підсобні матеріали 

(конспекти, шпаргалки, записи, формули). 

15. Саме чудове час життя - студентські роки. 

16. У мене надзвичайно неспокійний і переривчастий сон. 

17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні 

дисципліни потрібно вивчати однаково глибоко. 
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18. При можливості я вступив би в інший вуз. 

19. Я зазвичай спочатку беруся за легші завдання, а більш важкі 

залишаю на кінець. 

20. Для мене було важко при виборі професії зупинитися на 

одній з них. 

21. Я можу спокійно спати після будь-яких неприємностей. 

22. Я твердо впевнений, що моя професія дасть мені моральне 

задоволення і матеріальний достаток у житті. 

23. Мені здається, що мої друзі здатні вчитися краще, ніж я. 

24. Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту. 

25. З деяких практичних міркувань для мене це найзручніший вуз. 

26. У мене достатньо сили волі, щоб вчитися без нагадування 

адміністрації. 

27. Життя для мене майже завжди пов’язана з надзвичайним 

напруженням. 

28. Іспити потрібно здавати, витрачаючи мінімум зусиль. 

29. Є багато вузів, в яких я міг би вчитися з не меншим інтересом. 

30. Яке з властивих вам якостей найбільше заважає вчитися? Напишіть 

відповідь поруч. 

31. Я дуже захоплюється людина, але всі мої захоплення так чи інакше 

пов’язані з майбутньою роботою. 

32. Занепокоєння про іспит або роботі, яка не виконано в термін, часто 

заважає мені спати. 

33. Висока зарплата після закінчення вузу для мене не головне. 

34. Мені потрібно бути в гарному настрої, щоб підтримати спільне 

рішення групи. 

35. Я змушений був вступити до коледжу, щоб зайняти бажане 

положення в суспільстві, уникнути служби в армії. 

36. Я вчу матеріал, щоб стати професіоналом, а не для іспиту. 

37. Мої батьки хороші професіонали, і я хочу бути на них схожим. 

38. Для просування по службі мені необхідно мати вищу освіту. 

39. Яка з ваших якостей допомагає вам вчитися? Напишіть 

відповідь поряд. 

40. Мені дуже важко змусити себе вивчати як слід дисципліни, прямо 

не пов’язані з моєю майбутньою спеціальністю. 

41. Мене дуже турбують можливі невдачі. 

42. Найкраще я займаюся, коли мене періодично стимулюють, 

підстьобують. 

43. Мій вибір даного вузу остаточний. 

44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відстати від них. 

45. Щоб переконати в чому-небудь групу, мені доводиться самому 

працювати дуже інтенсивно. 

46. У мене зазвичай рівний і гарний настрій. 

47. Мене приваблює зручність, чистота, легкість майбутньої професії. 
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48. До вступу до вузу я давно цікавився цією професією, багато читав 

про неї. 

49. Професія, яку я отримую, найважливіша і перспективна. 

50. Мої знання про цю професію були достатні для впевненого вибору 

даного ВНЗ. 

 

Обробка результатів.  

Ключ до опитувальника. 

 

Шкала 

За погодження з 

твердженням 

нараховується 

За непогодження з 

твердженням 

нараховується 

Максимум 

«Надбання 

знань» 

по п. 4 – 3 бали; 

по п. 17 – 3 бали; 

по п. 26 – 3 бали; 

по п. 28 – 1,2 бали; 

по п. 42 – 1,8 бали. 

13 

балів 

«Оволодіння 

професією» 

по п. 9 – 1 бал; 

по п. 31 – 2 бали; 

по п. 33 – 2 бали, 

по п. 43 – 3 бали; 

по п. 48 – 1 бал; 

по п. 49 – 1 бал 

– 10 балів 

«Отримання 

диплома» 

по п. 24 – 2,5 бали; 

по п. 35 – 1,5 бали; 

по п. 38 – 1,5 бали; 

по п. 44 – 1 бал; 

по п. 11 – 3,5 бали. 10 балів 

 

Результати: від 0 до 11 балів – репродуктивний рівень, від 12 до 22 

балів – конструктивний рівень, від 23 до 33 балів – творчий рівень 
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Додаток К.2. (М 2 показник) мотиваційного компонента М 

 

Методика діагностики ціннісних орієнтацій у кар’єрі  

(за Е. Шейном, переклад і адаптація В. Чікер, В. Винокурової) 

 

«Якорі кар’єри» – це ціннісні орієнтації, соціальні установки, інтереси, 

соціально обумовлені спонукання до діяльності, характерні для певної 

людини. Кар’єрні орієнтації виникають на початку кар’єри, вони стійкі й 

можуть залишатися стабільними тривалий час. Проте часто людина реалізує 

свої кар’єрні орієнтації неусвідомлено.  

Тест дозволяє виявити такі майбутні кар’єрні орієнтації: професійна 

компетентність, менеджмент, автономія, стабільність, служіння, виклик, 

інтеграція стилів життя, підприємництво.  

Інструкція. Будь ласка, оцініть, наскільки важливим є для Вас кожен з 

наступних тверджень?  

Варіанти відповідей: 1 – абсолютно не важливе, 10 – виключно 

важливе. Інші відповіді 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 розподіліть по мірі важливості 

для Вас. 

Оцініть твердження. 

1. Будувати свою кар’єру в межах конкретної наукової або 

технічної сфери. 

2. Здійснювати нагляд і контроль над людьми, впливати на них на 

всіх рівнях. 

3. Мати можливість робити все по-своєму і не бути обмеженим 

правилами будь-якої організації. 

4. Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом і соціальною 

захищеністю. 

5. Використовувати своє вміння спілкуватися на користь людям, 

допомагати іншим. 

6. Працювати над проблемами, які видаються майже невирішуваними. 

7. Вести такий спосіб життя, щоб інтереси сім’ї і кар’єри взаємно 

врівноважували один одного. 

8. Створити і побудувати щось, що буде цілком моїм твором або ідеєю. 

9. Продовжувати роботу за фахом, ніж отримати більш високу посаду, 

не пов’язану з моєїю спеціальністю. 

10. Бути першим керівником в організації. 

11. Мати роботу, не пов’язану з режимом або іншими організаційними 

обмеженнями. 

12. Працювати в організації, яка забезпечить мені стабільність на 

тривалий період. 

13. Застосувати свої вміння та здібності на те, щоб зробити 

світ кращим. 

14. Змагатися з іншими і перемагати. 
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15. Будувати кар’єру, яка дозволить мені не змінювати свого 

способу життя. 

16. Створити нове комерційне підприємство. 

17. Присвятити все життя обраній професії. 

18. Обійняти високу керівну посаду. 

19. Мати роботу, яка представляє максимум свободи та автономії у 

виборі характеру занять, часу виконання і т.д. 

20. Залишитися на одному місці проживання, ніж переїхати у зв’язку з 

підвищенням. 

21. Мати можливість використовувати свої вміння і таланти для 

служіння важливій меті. 

22. Єдина справжня мета моєї кар’єри – знаходити і вирішувати складні 

проблеми незалежно від того, в якій галузі вони виникли . 

23. Я завжди прагну приділяти однакову увагу моїй родині й 

моїй кар’єрі. 

24. Я завжди перебуваю в пошуку ідей, які дадуть мені можливість 

розпочати і побудувати свою власну справу. 

25. Я погоджуся на керівну посаду тільки в тому випадку, якщо вона 

перебуває у сфері моєї професійної компетенції. 

26. Я хотів би досягти такого становища в організації, яке давало б 

можливість спостерігати за роботою інших та інтегрувати їх діяльність. 

27. У моїй професійній діяльності я найбільше піклувався про свою 

свободу та автономію. 

28. Для мене важливіше залишитися на нинішньому місці проживання, 

ніж отримати підвищення або нову роботу в іншій діяльності. 

29. Я завжди шукав роботу, де міг би приносити користь іншим. 

30. Змагання і виграш – це найбільш важливі та хвилюючі сторони моєї 

кар’єри. 

31. Кар’єра має сенс тільки в тому випадку, якщо вона дозволяє вести 

життя, яке мені подобається. 

32. Підприємницька діяльність складає центральну частину 

моєї кар’єри. 

33. Я б швидше пішов із організації, ніж став би займатися роботою, не 

пов’язаною з моєю професією. 

34. Я буду вважати, що досяг успіху в кар’єрі тільки тоді, коли стану 

керівником творчого рівня в солідній організації. 

35. Я не хочу, щоб мені заважала яка-небудь організація або 

світ бізнесу. 

36. Я б вважав за краще працювати в організації, яка забезпечує 

тривалий контракт. 

37. Я б хотів присвятити свою кар’єру досягненню важливої і 

корисної мети. 

38. Я відчуваю себе успішним тільки тоді, коли постійно залучений до 

вирішення складних проблем або до ситуації змагання. 
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39. Вибрати і підтримувати певний спосіб життя важливіше, ніж 

домагатися успіху в кар’єрі. 

40. Я завжди хотів створити і побудувати свій власний бізнес. 

41. Я віддаю перевагу роботі, яка не пов’язана з відрядженнями. 

 

Ключ до тесту 

Професійна компетентність: 1, 9, 17, 25, 33. 

Менеджмент: 2, 10, 18, 26, 34. 

Автономія (незалежність): 3, 11, 19, 27, 35. 

Стабільність роботи: 4, 12, 36. 

Стабільність місця проживання: 20, 28, 41. 

Служіння: 5, 13, 21, 29, 37. 

Виклик: 6, 14, 22, 30, 38. 

Інтеграція стилів життя: 7, 15, 23, 31, 39. 

Підприємництво: 8, 16, 24, 32, 40. 

 

По кожній із восьми кар’єрних орієнтацій підраховується кількість 

балів. Для цього необхідно, користуючись ключем, підсумувати бали по 

кожній орієнтації і отриману суму розділити на кількість запитань (5 для всіх 

орієнтацій, крім «стабільності»). Так визначається провідна кар’єрна 

орієнтація – кількість набраних балів не повинна бути менше п’яти. Іноді 

провідною не стає жодна кар’єрна орієнтація – у такому випадку кар’єра в 

житті особистості не є центральною. 

 

Інтерпретація результатів тесту 

1. Професійна компетентність. Бути професіоналом, майстром 

своєї справи.  

Ця орієнтація пов’язана з наявністю здібностей і талантів у певній 

галузі. Люди з такою орієнтацією хочуть бути майстрами своєї справи, вони 

бувають особливо щасливі, коли досягають успіху в професійній сфері, але 

швидко втрачають інтерес до роботи, яка не дозволяє розвивати їхні 

здібності. Навряд чи їх зацікавить навіть значно більш висока посада, якщо 

вона не пов’язана з їх професійним компетенціями. Вони шукають визнання 

своїх талантів, що має виражатися у статусі, відповідному їх майстерності. 

Вони готові керувати іншими в межах своєї компетенції, але управління не 

представляє для них особливого інтересу. Тому багато людей з цієї категорії 

відкидають роботу керівника, управління розглядають як необхідну умову 

для просування у своїй професійній сфері. 

2. Менеджмент. Керувати людьми, проектами, бізнес-процесами тощо. 

Для цих людей першорядне значення має орієнтація особистості на 

інтеграцію зусиль інших людей, повнота відповідальності за кінцевий 

результат і поєднання різних функцій організації. З віком і досвідом ця 

кар’єрна орієнтація проявляється сильніше. Можливості для лідерства, 

високого доходу, підвищених рівнів відповідальності і внесок в успіх своєї 
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організації є ключовими цінностями та мотивами. Головне для них – 

управління: людьми, проектами, будь-якими бізнес процесами. Це в цілому 

не має принципового значення. Центральне поняття їх професійного 

розвитку – влада, усвідомлення того, що від них залежить прийняття 

ключових рішень. Причому для них не є принциповим управління власним 

проектом або цілим бізнесом, швидше навпаки, вони більшою мірою 

орієнтовані на побудову кар’єри в найманому менеджменті, але за умови, що 

їм будуть делеговані значні повноваження. Людина з такою орієнтацією буде 

вважати, що не досягла мети своєї кар’єри, поки не займе посаду, на якій 

буде керувати різними сторонами діяльності підприємства.  

3. Автономія (незалежність). Головне в роботі – це свобода і 

незалежність.  

Первинна турбота особистостей з такою орієнтацією – звільнення від 

організаційних правил, норм і обмежень. Вони відчувають труднощі, 

пов’язані зі встановленими правилами, процедурами, робочим днем, 

дисципліною, формою одягу. Вони люблять виконувати роботу своїм 

способом, темпом і за власними стандартами. Вони не люблять, коли робота 

втручається в їх особисте життя, тому воліють робити незалежну кар’єру 

власним шляхом. Вони швидко виберуть низькосортну роботу, ніж 

відмовляться від автономії і незалежності. Для них першочергове завдання 

розвитку кар’єри – отримати можливість працювати самостійно, самим 

вирішувати, як, коли і що робити для досягнення тих чи тих цілей. Кар’єра 

для них – це, насамперед, спосіб реалізації їх волі, тому будь-які рамки і 

суворе підпорядкування відштовхнуть їх навіть від зовні привабливої 

вакансії. Така людина може працювати в організації, що забезпечує достатній 

ступінь свободи. 

4. Стабільність роботи. Стабільна, надійна робота на тривалий час.  

Вони мають потребу в безпеці, захисті і можливості прогнозування, 

вони будуть шукати постійну роботу з мінімальною вірогідністю звільнення. 

Ці люди ототожнюють свою роботу зі своєю кар’єрою. Їх потреба в безпеці й 

стабільності обмежує вибір варіантів кар’єри. 

Авантюрні або короткострокові проекти і компанії, що тільки стають 

на ноги, їх, швидше за все, не приваблюють. Вони дуже цінують соціальні 

гарантії, які може запропонувати роботодавець, і, як правило, їх вибір місця 

роботи пов’язаний саме з тривалим контрактом і стабільним положення 

компанії на ринку. Такі люди перекладають відповідальність за ростом своєї 

кар’єри на наймача. Часто ця ціннісна орієнтація поєднується з нетворчим 

рівнем домагань.  

5. Стабільність місця проживання. Головне – жити у своєму місті 

(мінімум переїздів, відряджень). 

Важливіше залишитися на одному місці проживання, ніж отримати 

підвищення або нову роботу на новому місці. Переїзд для таких людей 

неприйнятний, і навіть часті відрядження є для них негативним фактором 

при розгляді пропозиції про роботу. 
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6. Служіння. Втілювати в роботі свої ідеали і цінності. 

Така ціннісна орієнтація характерна для людей, що займаються 

справою через бажання реалізувати у своїй роботі головні цінності. Вони 

часто орієнтовані більше на цінності, ніж на потрібні в даній роботі здібності. 

Вони прагнуть приносити користь людям, суспільству, для них дуже важливо 

бачити конкретні плоди своєї праці, навіть якщо вони і не виражені в 

матеріальному еквіваленті. Основна теза побудови кар’єри – отримати 

можливість максимально ефективно використовувати їхні таланти і досвід 

для реалізації суспільно важливої мети. 

Люди, орієнтовані на служіння, товариські і часто консервативні. 

Людина з такою орієнтацією не буде працювати в організації, яка ворожа її 

цілям і цінностям.  

7. Виклик. Зробити неможливе – можливим, вирішувати 

унікальні завдання.  

Ці люди вважають успіхом подолання непереборних перешкод, 

розв’язання невирішуваних проблем або просто виграш. Вони орієнтовані на 

те, щоб “кинути виклик”. Для одних людей виклик представляє більш важку 

роботу, для інших – це конкуренція і міжособистісні стосунки. Вони 

орієнтовані на вирішення свідомо складних завдань, подолання перешкод 

заради перемоги в конкурентній боротьбі; відчувають себе успішними тільки 

тоді, коли постійно залучені до вирішення складних проблем або до ситуації 

змагання. Кар’єра для них – це постійний виклик їх професіоналізму, і вони 

завжди готові його прийняти. Соціальна ситуація найчастіше розглядається з 

позиції “виграшу-програшу”. Процес боротьби і перемога більш важлива для 

них, ніж конкретна галузь діяльності або кваліфікація. Новизна, 

різноманітність і виклик мають для них дуже велику цінність, і, якщо все йде 

дуже просто, їм стає нудно.  

8. Інтеграція стилів життя. Збереження гармонії між сформованим 

особистим життям і кар’єрою.  

Для людей цієї категорії кар’єра має асоціюватися із загальним стилем 

життя, врівноважуючи потреби людини, родини і кар’єри. Вони хочуть, щоб 

організаційні відносини відображали б повагу до їх особистих і 

сімейних проблем. 

Вибирати і підтримувати певний спосіб життя для них важливіше, ніж 

домагатися успіху в кар’єрі. Розвиток кар’єри їх приваблює тільки в тому 

випадку, якщо вона не порушує звичний для них стиль життя і оточення. Для 

них важливо, щоб все було врівноважене – кар’єра, сім’я, особисті інтереси. 

Жертвувати чимось одним заради іншого їм явно не властиво.  

Такі люди зазвичай у своїй поведінці проявляють конформність 

(тенденція змінювати свою поведінку залежно від впливу інших людей для 

того, щоб вона відповідала думці оточуючих). 

9. Підприємництво. Створювати нові організації, товари, послуги. 

Цим людям подобається створювати нові організації, товари або 

послуги, які можуть бути ототожнені з їхніми зусиллями. Працювати на 
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інших – це не для них, вони – підприємці за духом, і мета їх кар’єри – 

створити щось нове, організувати свою справу, втілити в життя ідею, що 

цілком належить тільки їм. Вершина кар’єри в їх розумінні – власний бізнес. 

 

Шкала оцінки рівня МЦ2 показника особистістного компонента  

Рівні показника МЦ2 

Показник МЦ2, бали Показник МЦ2, в/о 

Від До Від До 

Репродуктивний 0 5 0,00 0,25 

Конструктивний  6 11 0,26 0,50 

Творчий  18 34 0,76 1,00 
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Додаток К.3 (К)  

 

Діагностичний комплекс визначення рівня сформованості когнітивного 

компонента готовності майбутніх фахівців із видавничої справи 

та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

 

1. Інфографіка – це: 

а) графічне візуальне подання інформації, даних або знань, 

призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації; 

б) наочне зображення кількісної залежності показників різних явищ, 

процесів тощо; 

в) графічне зображення, що у вигляді певних графічних позначень 

може показувати співвідношення між різними величинами, які 

порівнюються. 

2. Схема – це: 

а) наочне зображення кількісної залежності показників різних явищ, 

процесів тощо; 

б) спрощене зображення, викладення чогось у загальних, основних 

рисах; 

в) графічне зображення, що у вигляді певних графічних позначень 

може показувати співвідношення між різними величинами, які 

порівнюються. 

3. Таблиця – це: 

а) перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, 

розташованих у певному порядку за рядками та стовпчиками; 

б) наочне зображення кількісної залежності показників різних явищ, 

процесів тощо; 

в) графічне візуальне подання інформації, даних або знань, 

призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. 

4. Скільки виділяють типів інфографіки: 

а) 7; 

б) 8; 

в) 9. 

5. Статична інфографіка – це: 

а) унаочнення числових даних та наукових фактів, а також їх 

взаємозв’язок відносно один одного. Як правило, вони мають вигляд 

графіків, схем, діаграм та інших простих форм; 

б) вид інфографіки, за допомогою якого можна відобразити 

послідовність дій для пояснення якого-небудь процесу або з метою навчання 

чому-небудь. У будь-якого роду інструкціях цей тип використовується 

досить широко; 
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в) вид, призначений відобразити динаміку процесу або розвитку. 

Найчастіше її використовують для того, щоб візуалізувати соціальні або 

економічні показники. 

6. Динамічна інфографіка – це: 

а) вид, призначений відобразити динаміку процесу або розвитку. 

Найчастіше її використовують для того, щоб візуалізувати соціальні або 

економічні показники; 

б) унаочнення числових даних та наукових фактів, а також їх 

взаємозв’язок відносно один одного. Як правило, вони мають вигляд 

графіків, схем, діаграм та інших простих форм; 

в) є однією з останніх сучасних тенденцій у напрямку інфографіки, 

що допомагає наочно представити складну багаторівневу інформацію 

глядачеві. Вона може поєднувати в собі практично все розмаїття напрямів 

візуалізації даних, закріплюючи їх у свідомості людини завдяки їх 

зачитуванню.  

7. Зорове сприйняття на скільки відсотків забезпечує людині 

отримання всієї інформації: 

а) 70%; 

б) 80%; 

в) 90% 

8. Різновидами інфографіки є: 

а)  графік, таблиця, схема; 

б) рисунок, лінійка, мапа; 

в) ромбики, зірочки, лінійки 

9. Для створення власної інфографіки які безкоштовні  онлайн сервіси 

можна використати: 

а) Infogram 

б) Zoom 

в) Gimp 2 

а) Скільки етапів створення інфографіки є: 

б)  4 

в) 5 

г) 6 

10. Перерахуйте функції інфографіки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________              

11. Продовжіть визначення: «Діаграма – це…..» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Гістограма – це різновид: 

а) схеми 

б) діаграми 

в) графіка 
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13. У якому році Джеймс Джозеф Сильвестр запропонував термін 

«граф» у науковому журналі «Nature» і опублікував низку діаграм: 

а) 1877 р.; 

б) 1878 р.; 

в) 1879 р. 

14. Викладачі використовують інфографіку для: 

а) подання контенту в більш запам’ятовуваній формі для учнів 

та студентів 

б) подання статистичної інформації та цензових даних 

в) промоції заходів та привертання уваги громадськості до 

важливих тем 

 

Інтерпретація результатів: за кожну правильну відповідь нараховується 

4 бали. 
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Додаток К.4. Д  

 

Діагностичний комплекс визначення рівня сформованості 

діяльнісного компоненту готовності майбутніх фахівців із видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки 

 

1. За допомогою схеми розкрити тему «Хто я як комунікатор».  

2. Створити власну модель комунікації використовуючи таблиці, 

схеми, діаграми. 

3. Які засоби вербальної й невербальної комунікації професійними 

комунікаторами (журналістами, рекламістами, PR-фахівцями тощо), 

використовуються найчастіше. Отримані результати подати у 

вигляді діаграми 

4. Скласти хронологію розвитку видавничої справи. Обрати доречні, 

на ваш погляд, інструменти інфографіки та обґрунтувати їх вибір. Визначити 

особливості хронологічної інфографіки. 

5. Скласти схему «Етапи поширення друкарства у світі». 

6. Скласти хронологічну таблицю видань Біблії українською мовою. 

7. Подайте схематично перелік засновників українських видавництв 

1917–1920 рр. 

8. Схематично відобразити вихідні відомості книжкового, нотного та 

електронного видання. 

9. Подати у формі таблиці приклади систем комп’ютеризації 

редагування і видавничої діяльності, описуючи кожну з них. 

10. Проаналізувати запропоновані приклади інфографіки, визначити 

наявні візуальні елементи для швидкого та зрозумілого подання інформації. 

Обґрунтувати відповідь.  

11. Проаналізувати запропоновані приклади інфографіки, визначити 

елементи, які забезпечують креативність подання інформації. 

Обґрунтувати відповідь. 

12. Проаналізувати запропоновані приклади інфографіки, визначити 

візуальні об’єкти, які забезпечують ефективність сприйняття інформації. 

13. Обґрунтувати вибір онлайн інструментів, який найбільше підходить 

для створення схем, графіків і карт відповідно до запропонованих завдань.  

14. Серед запропонованих шаблонів інфографіки обрати той, що на 

вашу думку найбільше відповідає темі, меті, завданням створення 

інфографіки. Обґрунтуйте відповідь. 

15. Порівняти два наданих варіанти інфографіки подання однієї 

інформації та визначити показники і критерії ефективності одного з них. 

16. Оберіть із запропонованих варіантів шаблон інфографіки 

відповідно до наявного контенту (враховуючи кольори, шрифти, довжину, 
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розмір та стиль кожного шаблону). Обґрунтуйте, наскільки кожен із цих 

чинників підходить вашому контенту. 

17. Проаналізувати запропоновані приклади інфографіки. 

Обґрунтувати підбір типу інфографіки для заданого контенту. 

18. Запропонувати шаблони для інфографіки резюме. Обґрунтувати 

критерії вибору шаблону для власного резюме. 

19. Серед запропонованих варіантів інфографіки структурної 

інформації вибрати такі, які на вашу думку найбільше сприяють 

ефективності сприйняття. Обґрунтувати вибір. 

20. Проаналізувати запропоновані варіанти інфографіки, виявити 

недоліки та запропонувати варіанти їх виправлення.  

Інтерпретація результатів. 

Визначення рівня сформованості операційно-діяльнісного компоненту 

відбувалось шляхом експертної оцінки. Максимальна кількість балів за 

кожне із завдань – 5 балів, загалом – 100 балів. 
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Додаток К.4. 

 

Тест на визначення рівня самооцінки майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування 

 

Тест на визначення самооцінки (за методикою Л. Столяренко), 

модифікований нами 

 

Відповідаючи на запитання, оцінюйте свої відповіді за такою шкалою: 

«дуже часто»  4 бали; 

«часто»  3 бали; 

«інколи»  2 бали; 

«рідко»  1 бали; 

«ніколи»  0 балів. 

 

1. Я часто хвилююся даремно. 

2. Я хвилююся за своє професійне майбутнє. 

3. Мені хочеться, щоб мої колеги і друзі підбадьорювали мене. 

4. Я боюся виглядати некомпетентним у професійній діяльності. 

5. Мої однокурсники знають набагато більше, ніж я. 

6. Дуже шкода, що багато людей не розуміють мене. 

7. Відчуваю, що я не вмію як потрібно розмовляти з людьми. 

8. Люди чекають від мене дуже багато. 

9. Відчуваю себе менш здібним (щодо майбутньої професії), ніж мої 

однокурсники. 

10. Мені здається, що зі мною має статися якась прикрість. 

11. Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене. 

12. Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною. 

13. Я не відчуваю себе в безпеці. 

14. Мені ні з ким поділитися своїми думками. 

15. Люди не особливо цікавляться моїми досягненнями. 

 

Щоб визначити рівень своєї самооцінки, потрібно скласти всі бали за 

відповідями.  

Якщо Ви нарахували менше 10 балів, Вам треба позбутися почуття 

переваги над довколишніми, зазнайства, хвастовщів. Візьміть за правило: 

будь-яка конфлікта ситуація виникла з іскри, яку Ви самі висікли, або 

допомогли її розпалити.  

Якщо сума балів перевищує 30, то Ви себе недооцінюєте.  

Набрана кількість балів від 10 до 30 свідчить про психологічну зрілість, 

яка виявляється насамперед в адекватності, реалістичній оцінці своїх сил, 

можливостей, зовнішності. Вам під силу серйозні справи. 
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Додаток К.5 

Таблиця К.5.1 

Результати сформованості компонентів готовності на констатувальному 

етапі експерименту (ЕГ)  

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Особистісний 

компонент 

Комплексний 

показник 

М рівень К рівень Д рівень О рівень 
КГФІ

П 

рівень 

1 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,31 репродукти

вний 2 0,4

6 

конструкти

вний 

0,4

8 

конструктив

ний 

0,4

3 

конструкти

вний 

0,4

8 

конструкти

вний 

0,46 конструкти

вний 3 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,32 репродукти

вний 4 0,2

6 

репродукти

вний 

0,2

4 

репродукти

вний 

0,2

7 

репродукти

вний 

0,2

6 

репродукти

вний 

0,26 репродукти

вний 5 0,1 репродукти

вний 

0,1

2 

репродукти

вний 

0,1

2 

репродукти

вний 

0,1

2 

репродукти

вний 

0,12 репродукти

вний 6 0,2

6 

репродукти

вний 

0,2

4 

репродукти

вний 

0,2

7 

репродукти

вний 

0,2

6 

репродукти

вний 

0,26 репродукти

вний 7 0,3 репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,2

7 

репродукти

вний 

0,2

6 

репродукти

вний 

0,28 репродукти

вний 8 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,31 репродукти

вний 9 0,4

6 

конструкти

вний 

0,4

8 

конструктив

ний 

0,5

7 

конструкти

вний 

0,7

1 

творчий 0,56 конструкти

вний 10 0,4

1 

конструкти

вний 

0,4

2 

конструктив

ний 

0,3

9 

конструкти

вний 

0,4

9 

конструкти

вний 

0,43 конструкти

вний 11 0,1 репродукти

вний 

0,1

0 

репродукти

вний 

0,1

0 

репродукти

вний 

0,1

0 

репродукти

вний 

0,10 репродукти

вний 12 0,2

7 

репродукти

вний 

0,1

8 

репродукти

вний 

0,2

3 

репродукти

вний 

0,1

9 

репродукти

вний 

0,22 репродукти

вний 13 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,31 репродукти

вний 14 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,31 репродукти

вний 15 0,6

7 

творчий 0,6

8 

творчий 0,6

7 

творчий 0,7

2 

творчий 0,69 творчий 

16 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,4

0 

конструкти

вний 

0,34 репродукти

вний 17 0,4

1 

конструкти

вний 

0,4

2 

конструктив

ний 

0,3

9 

конструкти

вний 

0,4

7 

конструкти

вний 

0,42 конструкти

вний 18 0,1 репродукти

вний 

0,1

0 

репродукти

вний 

0,1

1 

репродукти

вний 

0,1

2 

репродукти

вний 

0,11 репродукти

вний 19 0,1

5 

репродукти

вний 

0,1

2 

репродукти

вний 

0,1

2 

репродукти

вний 

0,1

2 

репродукти

вний 

0,13 репродукти

вний 20 0,3

6 

конструкти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,3

3 

Репродукти

вний 

0,4

0 

конструкти

вний 

0,36 конструкти

вний 21 0,3

6 

конструкти

вний 

0,3

6 

конструктив

ний 

0,3

3 

Репродукти

вний 

0,4

8 

конструкти

вний 

0,38 конструкти

вний 22 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,3

1 

Репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,31 репродукти

вний 23 0,4

1 

конструкти

вний 

0,4

2 

конструктив

ний 

0,3

9 

Конструкти

вний 

0,4

9 

конструкти

вний 

0,43 конструкти

вний 24 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,3

1 

Репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,31 репродукти

вний 25 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,3

1 

Репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,31 репродукти

вний 26 0,2

1 

репродукти

вний 

0,1

8 

репродукти

вний 

0,2

3 

Репродукти

вний 

0,1

9 

репродукти

вний 

0,20 репродукти

вний 27 0,2

6 

репродукти

вний 

0,2

4 

репродукти

вний 

0,2

7 

Репродукти

вний 

0,2

6 

репродукти

вний 

0,26 репродукти

вний 28 0,2

1 

репродукти

вний 

0,1

8 

репродукти

вний 

0,2

3 

Репродукти

вний 

0,1

9 

репродукти

вний 

0,20 репродукти

вний 29 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3 репродукти

вний 

0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,31 репродукти

вний 30 0,3

1 

репродукти

вний 

0,3 репродукти

вний 

0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,31 репродукти

вний 31 0,4 конструкти

вний 

0,3

6 

конструктив

ний 

0,3

4 

конструкти

вний 

0,3

5 

конструкти

вний 

0,36 конструкти

вний �̅� 
0,3

1 

репродукти

вний 

0,3

0 

репродукти

вний 

0,3

1 

Репродукти

вний 

0,3

3 

репродукти

вний 
0,31 

репродукти

вний 

Мо 0,31 0,30 0,31 0,33 0,31 

Ме 0,31 0,30 0,31 0,33 0,31 

σ 0,12 0,12 0,12 0,15 0,13 

m

𝑚�̅� 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 

As 0,56 0,77 0,85 0,77 0,75 

Ex 2,27 1,86 2,73 0,99 1,83 
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Додаток К.6 

Таблиця К.6.1 

Результати сформованості компонентів готовності на констатувальному 

етапі експерименту (КГ) 

Таблиця К.5.1 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Особистісний 

компонент 

Комплексний показник 

М рівень К рівень Д М 
рівен

ь 
К 

рівен

ь 
Д 

1 0,50 конструктивни

й 

0,4

6 

конструктивни

й 

0,3

0 

репродуктивни

й 
0,50 конструктивни

й 
0,44 конструктивни

й 
2 0,30 репродуктивни

й 

0,3

1 

репродуктивни

й 

0,5

0 

конструктивни

й 
0,34 конструктивни

й 
0,36 конструктивни

й 
3 0,10 репродуктивни

й 
0,1
1 

репродуктивни
й 

0,1
0 

репродуктивни
й 

0,22 репродуктивни
й 

0,13 репродуктивни
й 

4 0,10 репродуктивни

й 

0,2

3 

репродуктивни

й 

0,2

3 

репродуктивни

й 
0,32 репродуктивни

й 
0,22 репродуктивни

й 
5 0,20 репродуктивни

й 

0,2

7 

репродуктивни

й 

0,2

4 

репродуктивни

й 
0,23 репродуктивни

й 
0,24 репродуктивни

й 
6 0,30 репродуктивни

й 
0,3
1 

репродуктивни
й 

0,3
0 

репродуктивни
й 

0,24 репродуктивни
й 

0,29 репродуктивни
й 

7 0,71 творчий 0,6

9 
творчий 0,7

0 
творчий 0,70 творчий 0,70 творчий 

8 0,45 конструктивни

й 

0,4

3 

конструктивни

й 

0,4

6 

конструктивни

й 
0,47 конструктивни

й 
0,45 конструктивни

й 
9 0,13 репродуктивни

й 
0,3
1 

репродуктивни
й 

0,1
0 

репродуктивни
й 

0,32 репродуктивни
й 

0,22 репродуктивни
й 

10 0,30 репродуктивни

й 

0,3

1 

репродуктивни

й 

0,3

0 

репродуктивни

й 
0,17 репродуктивни

й 
0,27 репродуктивни

й 
11 0,30 репродуктивни

й 

0,3

3 

репродуктивни

й 

0,3

0 

репродуктивни

й 
0,32 репродуктивни

й 
0,31 репродуктивни

й 
12 0,35 конструктивни

й 
0,4
5 

конструктивни
й 

0,4
9 

конструктивни
й 

0,35 конструктивни
й 

0,41 конструктивни
й 

13 0,49 конструктивни

й 

0,1

7 

репродуктивни

й 

0,3

4 

конструктивни

й 
0,49 конструктивни

й 
0,37 конструктивни

й 
14 0,40 конструктивни

й 

0,3

5 

конструктивни

й 

0,3

4 

конструктивни

й 
0,35 конструктивни

й 
0,36 конструктивни

й 
15 0,40 конструктивни

й 
0,3
9 

конструктивни
й 

0,3
4 

конструктивни
й 

0,35 конструктивни
й 

0,37 конструктивни
й 

16 0,25 репродуктивни

й 

0,2

7 

репродуктивни

й 

0,2

4 

репродуктивни

й 
0,24 репродуктивни

й 
0,25 репродуктивни

й 
17 0,40 конструктивни

й 

0,4

3 

конструктивни

й 

0,3

4 

конструктивни

й 
0,35 конструктивни

й 
0,38 конструктивни

й 
18 0,30 репродуктивни

й 
0,3
1 

репродуктивни
й 

0,3
0 

репродуктивни
й 

0,32 репродуктивни
й 

0,31 репродуктивни
й 

19 0,30 репродуктивни

й 

0,3

1 

репродуктивни

й 

0,3

0 

репродуктивни

й 
0,32 репродуктивни

й 
0,31 репродуктивни

й 
20 0,15 репродуктивни

й 

0,0

7 

репродуктивни

й 

0,1

0 

репродуктивни

й 
0,14 репродуктивни

й 
0,12 репродуктивни

й 
21 0,10 репродуктивни

й 
0,1
9 

репродуктивни
й 

0,1
4 

репродуктивни
й 

0,22 репродуктивни
й 

0,16 репродуктивни
й 

22 0,17 репродуктивни

й 

0,1

9 

репродуктивни

й 

0,1

0 

репродуктивни

й 
0,14 репродуктивни

й 
0,15 репродуктивни

й 
23 0,30 репродуктивни

й 

0,3

1 

репродуктивни

й 

0,3

0 

репродуктивни

й 
0,32 репродуктивни

й 
0,31 репродуктивни

й 
24 0,30 репродуктивни

й 
0,2
7 

репродуктивни
й 

0,3
0 

репродуктивни
й 

0,32 репродуктивни
й 

0,30 репродуктивни
й 

25 0,30 репродуктивни

й 

0,3

1 

репродуктивни

й 

0,3

4 

конструктивни

й 
0,32 репродуктивни

й 
0,32 репродуктивни

й 
26 0,30 репродуктивни

й 

0,3

1 

репродуктивни

й 

0,3

0 

репродуктивни

й 
0,32 репродуктивни

й 
0,31 репродуктивни

й 
27 0,30 репродуктивни

й 
0,3
1 

репродуктивни
й 

0,3
0 

репродуктивни
й 

0,32 репродуктивни
й 

0,31 репродуктивни
й 

28 0,25 репродуктивни

й 

0,3

1 

репродуктивни

й 

0,3

0 

репродуктивни

й 
0,20 репродуктивни

й 
0,27 репродуктивни

й 
29 

31 
0,15 репродуктивни

й 

0,1

5 

репродуктивни

й 
0,2 репродуктивни

й 
0,20 репродуктивни

й 
0,18 репродуктивни

й 
30 0,36 конструктивни

й 

0,2

7 

репродуктивни

й 
0,2 репродуктивни

й 
0,50 конструктивни

й 
0,33 репродуктивни

й 
31 0,37 конструктивни

й 

0,3

7 

конструктивни

й 

0,3

7 

конструктивни

й 
0,35 конструктивни

й 
0,37 конструктивни

й 
32 0,37 конструктивни

й 

0,3

7 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,35 конструктивни

й 
0,37 конструктивни

й 

�̅� 0,30 
репродуктивни

й 

0,3

1 

репродуктивни

й 

0,3

0 

репродуктивни

й 
0,32 

репродуктивни

й 
0,31 

репродуктивни

й 

М

о 

0,30 0,31 0,30 0,32 0,31 

Ме 0,30 0,31 0,30 0,32 0,31 

σ 0,13 0,12 0,13 0,12 0,11 

𝑚�̅� 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

As 0,71 0,77 0,8 0,80 1,08 

Ex 1,68 2,98 2,26 2,08 2,67 
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Додаток К.7 

Таблиця К.7.1 

Результати сформованості компонентів готовності 

 на констатувальному етапі експерименту (ЕГ)  

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Особистісний 

компонент 

Комплексний 

показник 

М рівень К рівень Д М 
ріве

нь 
К 

рівен

ь 
Д 

1 0,9

5 

творчий 0,9

8 

творчий 0,9

2 

творчий 0,96 творчий 0,95 творчий 

2 0,7

7 

творчий 0,8

8 

творчий 0,9

6 

творчий 0,80 творчий 0,85 творчий 

3 0,6

5 

конструкти

вний 

0,7

3 

творчий 0,6

6 

конструкти

вний 

0,61 конструкти

вний 

0,66 творчий 

4 0,6

6 

конструкти

вний 

0,4

6 

конструктив

ний 

0,3

3 

репродукти

вний 

0,70 творчий 0,54 конструкти

вний 5 0,7

2 

творчий 0,7

3 

творчий 0,6

9 

творчий 0,73 творчий 0,72 творчий 

6 0,7

7 

творчий 0,7

3 

творчий 0,6

9 

творчий 0,73 творчий 0,73 творчий 

7 0,7

7 

творчий 0,7

4 

творчий 0,7

1 

творчий 0,77 творчий 0,75 творчий 

8 0,9

5 

творчий 0,9

8 

творчий 0,9

5 

творчий 0,97 творчий 0,96 творчий 

9 0,9

5 

творчий 0,9

4 

творчий 0,9

1 

творчий 0,96 творчий 0,94 творчий 

1

0 

0,3

2 

репродукти

вний 

0,6

5 

конструктив

ний 

0,2

4 

репродукти

вний 

0,33 репродукти

вний 

0,39 конструкти

вний 1

1 

0,6

4 

конструкти

вний 

0,2

1 

репродукти

вний 

0,5

1 

конструкти

вний 

0,72 творчий 0,52 конструкти

вний 1

2 

0,7

7 

творчий 0,7

4 

творчий 0,7

1 

творчий 0,77 творчий 0,75 творчий 

1

3 

0,7

7 

творчий 0,7

4 

творчий 0,7

1 

творчий 0,77 творчий 0,75 творчий 

1

4 

0,9

9 

творчий 0,9

8 

творчий 0,9

7 

творчий 0,97 творчий 0,98 творчий 

1

5 

0,7

7 

творчий 0,9

0 

творчий 0,9

0 

творчий 0,80 творчий 0,84 творчий 

1

6 

0,9

5 

творчий 0,9

4 

творчий 0,9

1 

творчий 0,95 творчий 0,94 творчий 

1

7 

0,6

6 

конструкти

вний 

0,2

4 

репродукти

вний 

0,2

4 

репродукти

вний 

0,50 конструкти

вний 

0,41 конструкти

вний 1

8 

0,6

5 

конструкти

вний 

0,4

6 

конструктив

ний 

0,5

1 

конструкти

вний 

0,70 творчий 0,58 конструкти

вний 1

9 

0,8

6 

творчий 0,9

0 

творчий 0,9

5 

творчий 0,80 творчий 0,88 творчий 

2

0 

0,8

5 

творчий 0,9

0 

творчий 0,8

3 

творчий 0,95 творчий 0,88 творчий 

2

1 

0,7

7 

творчий 0,7

4 

творчий 0,7

1 

творчий 0,73 творчий 0,74 творчий 

2

2 

0,9

2 

творчий 0,9

3 

творчий 0,8

5 

творчий 0,95 творчий 0,91 творчий 

2

3 

0,7

7 

творчий 0,7

4 

творчий 0,7

1 

творчий 0,77 творчий 0,75 творчий 

2

4 

0,7

7 

творчий 0,8

8 

творчий 0,7

1 

творчий 0,77 творчий 0,78 творчий 

2

5 

0,7

2 

творчий 0,6

5 

конструктив

ний 

0,6

1 

конструкти

вний 

0,72 творчий 0,68 творчий 

2

6 

0,6

5 

конструкти

вний 

0,7

3 

творчий 0,6

9 

творчий 0,73 творчий 0,70 творчий 

2

7 

0,6

9 

творчий 0,5

4 

конструктив

ний 

0,5

1 

конструкти

вний 

0,74 творчий 0,62 конструкти

вний 2

8 

0,7

7 

творчий 0,7

4 

творчий 0,7

1 

творчий 0,81 творчий 0,76 творчий 

2

9 

0,7

2 

творчий 0,6

0 

конструктив

ний 

0,7

1 

творчий 0,77 творчий 0,70 творчий 

3

0 

0,6

7 

творчий 0,7

4 

творчий 0,7

4 

творчий 0,66 конструкти

вний 

0,70 творчий 

3

1 

0,6

7 

творчий 0,7

4 

творчий 0,7

4 

творчий 0,68 творчий 0,71 творчий 

�̅� 
0,7

6 
творчий 

0,7

4 
творчий 

0,7

1 
творчий 0,77 творчий 0,74 творчий 

Мо 0,77 0,74 0,71 0,77 0,75 

Ме 0,77 0,74 0,71 0,77 0,75 

σ 0,13 0,20 0,20 0,14 0,16 

m𝑚�̅� 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 

As -0,73 -1,11 -0,88 -0,81 -0,86 

Ex 2,78 1,25 0,62 2,22 1,13 
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Додаток К.8 

 

Таблиця К.8.1 

Результати сформованості компонентів готовності на констатувальному 

етапі експерименту (КГ) 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Особистісний 

компонент 
Комплексний показник 

М рівень К рівень Д М 
рівен

ь 
К 

рівен

ь 
Д 

1 0,6
8 

творчий 0,7
5 

творчий 0,5
8 

конструктивни
й 

0,75 творчий 0,69 творчий 

2 0,5

1 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 

0,4

3 

конструктивни

й 
0,43 конструктивни

й 
0,44 конструктивни

й 
3 0,2

0 

репродуктивни

й 

0,1

8 

репродуктивни

й 

0,1

8 

репродуктивни

й 
0,23 репродуктивни

й 
0,20 репродуктивни

й 
4 0,2

3 
репродуктивни

й 
0,3
2 

репродуктивни
й 

0,3
8 

конструктивни
й 

0,35 конструктивни
й 

0,32 репродуктивни
й 

5 0,3

0 

репродуктивни

й 

0,3

1 

репродуктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,38 конструктивни

й 
0,34 конструктивни

й 
6 0,3

9 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,43 конструктивни

й 
0,40 конструктивни

й 
7 0,7

0 
творчий 0,7

5 
творчий 0,6

7 
творчий 0,75 творчий 0,72 творчий 

8 0,4

0 

конструктивни

й 

0,5

3 

конструктивни

й 

0,5

8 

конструктивни

й 
0,50 конструктивни

й 
0,50 конструктивни

й 
9 0,1

5 

репродуктивни

й 

0,1

3 

репродуктивни

й 

0,1

8 

репродуктивни

й 
0,27 репродуктивни

й 
0,18 репродуктивни

й 
10 0,3

9 
конструктивни

й 
0,5
0 

конструктивни
й 

0,3
8 

конструктивни
й 

0,43 конструктивни
й 

0,43 конструктивни
й 

11 0,3

9 

конструктивни

й 

0,5

0 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,49 конструктивни

й 
0,44 конструктивни

й 
12 0,5

2 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,43 конструктивни

й 
0,43 конструктивни

й 
13 0,6

7 
творчий 0,4

0 
конструктивни

й 
0,5
8 

конструктивни
й 

0,70 творчий 0,59 конструктивни
й 

14 0,4

0 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,51 конструктивни

й 
0,42 конструктивни

й 
15 0,5

1 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,45 конструктивни

й 
0,43 конструктивни

й 
16 0,3

9 
конструктивни

й 
0,3
3 

репродуктивни
й 

0,3
8 

конструктивни
й 

0,39 конструктивни
й 

0,37 конструктивни
й 

17 0,4

0 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 

0,4

2 

конструктивни

й 
0,51 конструктивни

й 
0,43 конструктивни

й 
18 0,3

9 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,43 конструктивни

й 
0,40 конструктивни

й 
19 0,4

4 
конструктивни

й 
0,3
8 

конструктивни
й 

0,3
8 

конструктивни
й 

0,43 конструктивни
й 

0,41 конструктивни
й 

20 0,1

5 

репродуктивни

й 

0,1

3 

репродуктивни

й 

0,1

8 

репродуктивни

й 
0,19 репродуктивни

й 
0,16 репродуктивни

й 
21 0,3

2 

репродуктивни

й 

0,1

8 

репродуктивни

й 

0,1

8 

репродуктивни

й 
0,33 репродуктивни

й 
0,25 репродуктивни

й 
22 0,1

5 
репродуктивни

й 
0,1
8 

репродуктивни
й 

0,1
8 

репродуктивни
й 

0,19 репродуктивни
й 

0,18 репродуктивни
й 

23 0,3

9 

конструктивни

й 

0,5

0 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,39 конструктивни

й 
0,42 конструктивни

й 
24 0,3

6 

конструктивни

й 

0,4

0 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,32 репродуктивни

й 
0,37 конструктивни

й 
25 0,3

5 
конструктивни

й 
0,6
7 

творчий 0,3
6 

конструктивни
й 

0,32 репродуктивни
й 

0,43 конструктивни
й 

26 0,3

6 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,32 репродуктивни

й 
0,36 конструктивни

й 
27 0,3

2 

репродуктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,32 репродуктивни

й 
0,35 конструктивни

й 
28 0,2

5 
репродуктивни

й 
0,3
8 

конструктивни
й 

0,3
8 

конструктивни
й 

0,20 репродуктивни
й 

0,30 репродуктивни
й 

29 0,2

0 

репродуктивни

й 

0,2

0 

репродуктивни

й 

0,2

5 

репродуктивни

й 
0,20 репродуктивни

й 
0,21 репродуктивни

й 
30 0,3

9 

конструктивни

й 

0,3

0 

репродуктивни

й 

0,2

5 

репродуктивни

й 
0,50 конструктивни

й 
0,36 конструктивни

й 
31 0,6

7 
творчий 0,4

0 
конструктивни

й 
0,4
3 

конструктивни
й 

0,35 конструктивни
й 

0,46 конструктивни
й 

32 0,6

6 

конструктивни

й 

0,6

7 
творчий 0,4

7 

конструктивни

й 
0,35 конструктивни

й 
0,54 конструктивни

й 

�̅� 
0,3

9 

конструктивни

й 

0,3

9 

конструктивни

й 

0,3

8 

конструктивни

й 
0,40 

конструктивни

й 
0,40 

конструктивни

й 

Мо 0,39 0,38 0,38 0,43 0,40 

Ме 0,39 0,38 0,38 0,43 0,41 

σ 0,16 0,16 0,12 0,14 0,15 

𝑚�̅� 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 

As 0,43 0,37 0,23 0,13 0,03 

Ex -0,30 0,14 0,49 -0,50 -0,73 
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Додаток К.9 (СО)  

Таблиця К.5.1 

 

Діагностична картка визначення показника самооцінки готовності 

Рівні  

сформованості компонентів 

готовності 

Репродуктивний  Конструктивний  Творчий 

0,33 0,66 1 

Мотиваційний       

Когнітивний       

Діяльнісний       

Особистісний       

Рівень за самооцінкою       

       

Рівень за експертною оцінкою       

 

Таблиця К.5.2 

Діагностична картка визначення рівня особистісного компонента 

готовності  

Рівні особистісного 

компонента О 

готовності 

Показник 

КГФІП, в/о 

(за 

експертною 

оцінкою) 

Показник 

СГФІП, в/о 

Відхилення 

СГФІП, від КГФІП, 

% 

Показник О, 

в/о 

репродуктивний 

  

± (50 – 100) 0,33 

конструктивний ± (20 – 50) 0,66 

творчий ± (0 – 20) 1,00 
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Додаток Л 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості  

про апробацію результатів дисертації 

 

Список публікацій здобувача 

Основні наукові праці, опубліковані у фахових виданнях України, 

зокрема таких, що реферуються міжнародними наукометричними базами: 

1. Микитів О. М. Удосконалення професійної компетентності фахівців 

із видавничої справи та редагування засобами інфографії. Вісник 

Запорізького національного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2019. № 2 (33). С. 52–55. (Index Copernicus). 

2. Микитів О. М. Теоретичні основи формування професійної 

компетентності редактора в сучасних ринкових умовах. Вісник Львівського 

університету. Серія педагогічна. 2019. Вип. 34. С. 155–162. DOI: 

10.30970/vpe.2019.34.10584. (Index Copernicus). 

3. Микитів О. М., Безкоровайна Л. В. Міжнародний досвід 

застосування інфографіки як засобу візуальної комунікації в ході підготовки 

фахівців із видавничої справи та редагування. Духовність особистості: 

методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / гол. ред. Г. П. Шевченко. 

Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. Вип. 6 (93). С. 167–179. (Index 

Copernicus). 

4. Микитів О. М. Створення інфографіки як виду самостійної роботи 

під час вивчення професійно орієнтованих дисциплін. Педагогічна освіта: 

теорія і практика : зб. наук. пр. / гол. ред. Н. В. Бахмат. Київ : Міленіум, 

2020. Вип. 28 (1-2020). С. 310–319. (Index Copernicus). 

5. Микитів О. М. Підготовка майбутніх фахівців видавничо-

поліграфічної галузі до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки. Духовність особистості: методологія, теорія і 

практика : зб. наук. пр. / гол. ред. Г. П. Шевченко. Сєвєродонецьк : Вид. 

СНУ ім. В. Даля, 2020. Вип. 4 (97). С. 133–147. (Index Copernicus). 
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Статті в зарубіжних наукових виданнях: 

6. Микитів О. М. Створення інформаційного середовища у процесі 

підготовки майбутніх фахівців масмедійної та видавничо-поліграфічної 

галузей. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. Wydanie specjalne / Redaktor 

naczelny: Gontarenko N. Warszawa, 2020. № 61 (11/2020). P. 33–37. 

7. 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», (35): with the Proceedings of the 

1st International Scientific and Practical Conference (Nov. 16–18, 2020). 

Kishinev, Moldova : Giperion Editura, 2020. P. 204–207.  

 

Стаття, опублікована в науковому виданні,  

що реферується міжнародними наукометричними базами: 

8. Микитів О. М. Формування змістовно-концептуальної парадигми 

професіограми редактора у процесі навчання студентів коледжу. Молодий 

вчений. 2019. № 12 (76). С. 283–287. (Index Copernicus). 

 

Публікації, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

навчальні посібники, методичні рекомендації та вказівки: 

9. Микитів О. М. Комп’ютерно-видавничі технології : навч. посібник 

для здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика освітньо-професійної 

програми «Видавнича справа та редагування». Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 87 с. 

10. Микитів О. М., Микитів Г. В. Основи редакторської майстерності : 

методичні вказівки до практичних занять для здобувачів освіти спеціальності 

061 Журналістика освітньо-професійної програми «Видавнича справа та 

редагування». Запоріжжя : ЗНУ, 2018. 58 с. 

11. Микитів О. М. Макетування та верстка : методичні рекомендації до 

лабораторних робіт для здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика 

освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування». 



306 

 

Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 48 с. 

12. Микитів О. М., Романюк Н. В. Історія української видавничої 

справи та редагування : навч. посібник для здобувачів освіти спеціальності 

061 Журналістика освітньо-професійної програми «Видавнича справа та 

редагування». Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 86 с. 

 

Матеріали конференцій: 

13. Микитів О. М. Графік як основний різновид інфографіки. Молода 

наука-2011 : зб. наук. пр. ІV Універ. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Молода наука-2011» (12–14 квіт. 2011 р., м. Запоріжжя) : у 

5 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2011. Т. 5. С. 289–292. 

14. Микитів О. М. Інформаційна графіка як зображальний засіб у 

запорізьких газетах. Молода наука-2012 : зб. наук. пр. V Універ. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2012» (10–

12 квіт. 2012 р., м. Запоріжжя) : у 7 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2012. Т. 2. С. 98–102. 

15. Микитів О. М. Типологія інфографіки в науковому теоретичному 

дискурсі. Молода наука-2013 : зб. наук. пр. VІ Універ. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2013» (9–11 квіт. 

2013 р., м. Запоріжжя) : у 5 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2013. Т. 1. С. 127–130. 

16. Микитів О. М. Типологія інфографіки в сучасній запорізькій 

періодиці. Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. Матер. 

регіон. наук.-практ. конф. молодих вчених. Запоріжжя : ЗНУ, 2013. С. 116–

119. 

17. Микитів О. М. Інфографіка як ефективний засіб систематизації 

навчального матеріалу у шкільних підручниках. Молода наука-2014 : зб. наук. пр. 

VІІ Універ. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода 

наука-2014» (8–10 квіт. 2014 р., м. Запоріжжя) : у 7 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2014. Т. 1. 

С. 216–218. 

18. Микитів О. М. Формування професійної компетентності студентів 

інфографічними засобами в навчальних виданнях із педагогіки. Педагогіка 



307 

 

вищої школи: досвід і тенденції розвитку : матер. III Всеукр. наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю (11 трав. 2018 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : ЗНУ, 

2018. С. 56–58. 

19. Микитів О. М. Використання інфографіки як засобу візуальної 

комунікації в ході підготовки фахівців видавничо-поліграфічної галузі. 

Теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогічної освіти в Україні : 

матер. наук.-практ. конф. (6–7 вер. 2019 р., м. Київ). Херсон : Молодий 

вчений, 2019. С. 74–77. 

20. Микитів О. М. Висвітлення проблеми формування компетентності 

фахівців із видавничої справи та редагування засобами інфографіки в 

педагогічній теорії. Сучасний рух науки : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. (3–4 жовт. 2019 р., м. Дніпро). Дніпро, 2019. Т. 2. С. 536–543. 

21. Микитів О. М. Інфографіка як ефективний засіб візуалізації 

навчального матеріалу. Динаміка розвитку сучасної науки : матеріали 

Міжнар. наук. конф. (15 лист., 2019 р., м. Чернігів). Чернігів : МЦНД, 2019. 

Т. 1. С. 130-132. 

22. Микитів О. М. Інтерпретація поняття «інфографіка» в науковому 

теоретичному дискурсі. Світовий розвиток науки та техніки : матер. 

XXXVIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (23 груд. 2019 р., м. Вінниця). 

Вінниця, 2019. Ч. 6. С. 11–15. 

23. Микитів О. М. Різновиди інформаційної графіки: основні підходи 

до визначення. Інноваційні досягнення науки та освіти : тези доп. 

ХХV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (15 січ. 2020 р., м. Херсон). 

Дніпро : ГО «НОК», 2020. Ч. 3. С. 20–26. 

24. Микитів О. М. Використання настільних видавничих систем у 

процесі формування професіограми редактора. Соціальні комунікації: 

стратегічні взаємодія та взаємовплив : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / 

відп. ред. В. В. Костюк. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. C. 253–258. 

25. Микитів О. М. Організація індивідуальної роботи у процесі 

підготовки фахівців масмедійної та видавничо-поліграфічної галузей. 
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Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : матер. V Всеукр. 

наук.-практ. конф. (5 лист. 2020 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 

С. 81–82. 

 

Праця у виданні, що додатково відображає наукові результати 

дисертації: 

26. Микитів О. М. Особливості оформлення журналу «Пізнайко від 6». 

Збірник праць студентів, аспірантів та викладачів Запорізького 

національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. С. 182–184. 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні положення й результати дослідження обговорювалися на 

наукових і науково-практичних конференціях, форумах, семінарах: 

міжнародних: «Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 2019; заочна участь); 

«Динаміка розвитку сучасної науки» (м. Чернігів, 2019; заочна участь); 

«Світовий розвиток науки та техніки» (м. Вінниця, 2019; заочна участь); 

«Інноваційні досягнення науки та освіти» (м. Херсон, 2020; заочна участь); 

«Scientific Collection «InterConf»« (Kishinev, 2020; заочна участь); 

– всеукраїнських: «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції 

розвитку» (м. Запоріжжя, 2018; очна участь); «Теоретичні та практичні 

аспекти розвитку педагогічної освіти в Україні. Матеріали науково-

практичної конференції» (м. Київ, 2019; заочна участь); «Соціальні 

комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив» (м. Запоріжжя, 2020; 

заочна участь). «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2020; заочна участь); 

– університетських: звітних наукових конференціях викладачів, 

аспірантів (м. Запоріжжя, 2014-2020; очна участь). 
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