
 



Отже, тема дисертаційного дослідження О. М. Микитіва є актуальною. Це 

підтверджується й чітко визначеними суперечностями обраної проблеми, 

глибоке усвідомлення якої дало змогу здобувачеві правильно сформулювати 

об’єкт і предмет, поставити адекватні мету й завдання дослідження, із нових 

позицій підійти до висвітлення низки питань, відшукати способи їх 

розв’язання. Для цього використано комплекс теоретичних, емпіричних та 

статистичних наукових мeтoдiв. 

Унаслідок ґрунтовного аналізу вітчизняного й зарубіжного (США, 

Велика Британія, Німеччина) досвіду фахової підготовки з видавничої справи 

та редагування з’ясовано її основні риси (практична орієнтованість змісту з 

використанням найсучасніших цифрових, мультимедійних інновацій; 

постійний зв’язок із професійною сферою; участь здобувачів освіти у 

видавничих проєктах, галузевих подіях) та обґрунтовано відсутність 

системного підходу до цієї підготовки в українській освіти, а також недостатній 

рівень використання найсучасніших цифрових, мультимедійних інновацій, які 

забезпечують якість набуття знань, умінь і навичок формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки. У результаті пов’язавши це з 

підготовкою майбутніх фахівців видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки, 

О. М. Микитів доводить необхідність підготовки фахівців видавничо-

редакторського профілю з урахуванням сучасних умов освіти. 

Здобувачем досліджено особливості діяльності фахівця видавничої справи 

та редагування з формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки. Заслугою здобувача слід вважати і конкретизацію та уточнення 

змістового навантаження таких дефініцій дослідження, як: видавничо-

поліграфічна справа, фахівець із видавничої справи та редагування, редактор, 

інформаційно-медійний простір, інфографіка, а поняття «готовність фахівця з 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки» тлумачиться як складна інтегративна якість, 

що є показником здатності до професійної діяльності в масмедійній та 



видавничій індустрії, поєднує в собі мотиваційний, когнітивний, діяльнісний 

та особистісний компоненти. 

Результатом теоретичного і методологічного аналізу досліджуваної 

проблеми є науково обґрунтовано структуру готовності фахівця видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки, яка складається із таких компонентів: мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний та особистісний. Доведено, що взаємозв’язок усіх 

компонентів визначає ефективність готовності фахівця видавничої справи та 

редагування до формування в сучасних умовах медіапростору засобами 

інфографіки. 

Достатньою за обсягом й цілком логічною є емпірична частина 

дослідження. Переконує висновок здобувача щодо результатів 

констатувального етапу експериментальної роботи, про доцільність 

застосування моделі підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки. 

Для успішного розв’язання проблеми здобувачем здійснено теоретичне 

обґрунтування і експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх 

фахівців видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки, зокрема визначено її блоки: 

теоретико-методологічний (систематизує та інтегрує складові авторської 

моделі, має мету й завдання, що зумовлені соціальними вимогами, 

методологію та принципи навчання), організаційно-змістовий (включає зміст, 

форми, методи й засоби навчання та організаційно-педагогічні умови) і 

критеріально-результативний (охоплює критеріальну систему, методики для 

оцінки рівня готовності). 

Підготовка майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки 

здійснювалась на трьох етапах: творчому, конструктивному, результативному. 

Для виявлення ефективності формувального експерименту були розроблені 



критеріїв та показників досліджуваного явища на основі обґрунтованої авторської 

структури готовності, зокрема мотиваційний (стійке прагнення до оволодіння 

системою знань та умінь із видавничої справи та редагування, навичок 

застосування засобів інфографіки для формування інформаційно-медійного 

простору); когнітивний (наявність системи теоретичних і практичних знань 

щодо основ видавничої справи, специфіки друку різноманітної видавничої 

продукції, особливостей інформаційно-медійного простору та комп’ютерних 

засобів його формування); діяльнісний (володіння комплексом умінь і навичок 

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

створення електронного та друкованого продукту, засобів інфографіки для 

формування інформаційно-медійного простору); особистісний (наявність 

інтегративних властивостей професійного, рефлексивного, креативного, 

критичного мислення; усвідомлення значущості своєї професії; прагнення до 

самовдосконалення, редакторської майстерності, сприяння розповсюдженню 

видавничої продукції, розвитку та інтеграції українського інформаційного 

суспільства). 

Отже, дослідження має наукову новизну. Його практичне значення також 

безсумнівне, оскільки завдяки експериментальній апробації моделі підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки в студентів 

підвищився її рівень. Це підтверджується відповідними статистичними 

розрахунками й довідками про впровадження результатів дослідження.  

Цінними для педагогіки вищої школи є напрацювання здобувача щодо 

підготовки та реалізації спецкурсу «Візуалізація масмедіа», спрямованого на 

отримання знань із інфографіки як засобу візуальної комунікації, навичок її 

створення; комплект матеріалів до навчальних дисциплін: «Історія видавничої 

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

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

навчально-методичний комплекс: навчальні посібники «Історія української 

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



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

редакторської майстерності» (у співавторстві), методичні рекомендації до 

лабораторних робіт «Макетування та верстка»; додаткові завдання до програм 

практик, спрямовані на оволодіння навичками створення видавничої продукції 

з використанням інфографіки; навчальні, презентаційні матеріали: 

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

майстер-клас «Як створити інфографіку, використовуючи онлайн-ресурси: 

Canva, Venngage, Easel.ly»; діагностичний інструментарій (апробовані та 

авторські методики; експертна оцінка) для визначення готовності фахівця з 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки. 

Зміст дисертації органічно доповнюють і конкретизують додатки. 

Проведений аналіз рукопису дисертації та публікацій повністю 

відображають її основні положення й результати, що дає підстави розглядати 

дослідження Микитіва Олександра Михайловича як завершений і цілісний 

доробок із важливої для вітчизняної професійної освіти проблеми. 

Матеріали дисертації можна рекомендувати для застосування викладачам 

вищих навчальних закладів і передвищих навчальних закладів із метою 

вдосконалення змісту і процесу професійної підготовки фахівців 

редакторсько-видавничого профілю. 

Вищесказане свідчить, що представлене дисертаційне дослідження є 

завершеним, а зроблені в ньому узагальнення та висновки теоретично 

обґрунтовані. Його зміст узгоджується з основними положеннями 

висвітленими у змісті автореферату. Основні результати дисертаційного 

дослідження в повному обсязі викладені у наукових фахових виданнях. 

Зокрема, здобувач має 23 одноосібних публікацій, серед яких: 5 статей у 

провідних наукових фахових виданнях України; 1 – у зарубіжному виданні, 

1 – у виданні, що реферується міжнародними науковометричними 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. 

Підкреслюючи достовірність наукових здобутків дисертанта, доцільно 

вказати на окремі зауваження та висловити побажання. 

1. У підрозділі 1.2. «Обґрунтування змісту та структури готовності 

майбутніх фахівців видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки» подано достатньо 

аналіз базових понять дослідження, серед яких «видавничо-поліграфічна 

справа», «фахівець із видавничої справи та редагування», «редактор», 

«інформаційно-медійний простір», «інфографіка». Проте конструювання 

авторського поняття «готовність фахівця з видавничої справи та редагування 

до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки» 

потребує ґрунтовнішого аналізу специфіки інфоргафіки, від чого і залежить 

робота фахівця видавничо-редакторського профілю у медіапросторі. 

2. У другому розділі проаналізовано авторський спецкурс, але хіба один 

спецкурс може сприяти підготовці майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки; доцільно було б в окремому параграфі проаналізувати зміст 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки.  

3. У ході представлення організаційно-педагогічних умов забезпечення 

ефективності підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та 

редагування до формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки бажано було б більше уваги приділити аналізу форм і методів, які 

забезпечують підвищення рівня для фахівців редакторсько-видавничого 

профілю, про що заявлено у предметі дослідження. 

4. У загальних висновках бажано було б представити кількісний аналіз 

результатів експериментального дослідження, які доводять ефективність 

авторської моделі підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та  

 



 


