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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Культура видання. Видавничі стандарти 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 061 – «Журналістика» 

Рік навчання ІІ, семестр ІІІ 

Кількість кредитів: 12. Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

 

 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Тур Оксана Миколаївна 

Профайл викладача https://ukrzn.jimdofree.com 

Контактна інформація Ел. адреса: inmov.krnu@gmail.com 

Телефон: +38(096)4337730 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття (на основі проблемного 

викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких методів), самостійна 

робота з використанням навчальної та наукової літератури, консультування з 

викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Культура видання. Видавничі 

стандарти» є ознайомлення студентів з основними вимогами щодо культури 

видань; формування високого рівня професійної компетентності; ознайомлення з 

типологією видань, основами культури їх оформлення та побудови, видавничими 

стандартами, підвищення загальнокультурного та інтелектуального рівнів 

особистості; ознайомлення з сучасним станом застосування видавничих 

стандартів в Україні та розробки нових вітчизняних стандартів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура видання. 

Видавничі стандарти» є формування знань про культуру та типологію видань, про 

вимоги до сучасного видання будь-якого типу; формування навичок застосування 

видавничих стандартів; розвиток вмінь використання на практиці загальних 

літературних, художніх та технічних норми виготовлення друкованої продукції; 

розвиток вмінь правильно оформлювати загальну та спеціальну бібліографію.  

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

https://ukrzn.jimdofree.com/
mailto:inmov.krnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень 

і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується 

невизначеністю умов. 

ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметноїобласті, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

СК02. Здатність формувати інформаційний контент.  

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 

 ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну 

акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами. 

ПР09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів 

суспільства, представників громадянського суспільства. 

ПР10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і досягнень. 

ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обов’язкових джерел інформації. 

ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. 

 

Структура курсу 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
а

м
.

р
. 

Змістовий модуль 1. Основи культури видання. 

- 8 16 

Тема 1. Тема 1. Зміст 

поняття «культура 

видання»: сучасний 

аспект. 

ПР03. Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована й 

проведена самостійно або 

разом з колегами. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 



5 

 

  

ПР14. Генерувати 

інформаційний контент за 

заданою темою з 

використанням 

доступних, а також 

обов’язкових джерел 

інформації. 

 

- 8 16 

Тема 2. Внесок 

українських науковців у 

формування теоретико-

методичних засад сучасної 

концепції культури книги 

ПР02. Застосовувати знання 

зі сфери предметної 

спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи 

для проведення 

інформаційної акції. 

ПР03. Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована й 

проведена самостійно або 

разом з колегами. 

ПР09. Оцінювати діяльність 

колег як носіїв прав і 

обов’язків членів 

суспільства, представників 

громадянського суспільства. 

ПР10. Оцінювати діяльність 

колег з точки зору 

зберігання та примноження 

суспільних і культурних 

цінностей і досягнень. 

 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 

- 8 16 

Тема 3. Історичний аспект 

формування науково-

теоретичних засад поняття 

«культура книги» 

ПР03. Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована й 

проведена самостійно або 

разом з колегами. 

ПР09. Оцінювати діяльність 

колег як носіїв прав і 

обов’язків членів 

суспільства, представників 

громадянського суспільства. 

ПР14. Генерувати 

інформаційний контент за 

заданою темою з 

використанням 

доступних, а також 

обов’язкових джерел 

інформації. 

 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 

- 8 16 
Тема 4. Книга як основний 

предмет видавничої 

ПР03. Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

Дослідження 

теоретичних питань, 
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діяльності 

 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована й 

проведена самостійно або 

разом з колегами. 

ПР14. Генерувати 

інформаційний контент за 

заданою темою з 

використанням 

доступних, а також 

обов’язкових джерел 

інформації. 

 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 

- 8 16 

Тема 5. Матеріальна 

структура книги 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та операції на 

основі отриманих знань. 

ПР02. Застосовувати знання 

зі сфери предметної 

спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи 

для проведення 

інформаційної акції. 

ПР03. Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована й 

проведена самостійно або 

разом з колегами. 

ПР14. Генерувати 

інформаційний контент за 

заданою темою з 

використанням 

доступних, а також 

обов’язкових джерел 

інформації. 

ПР15. Створювати 

грамотний медіапродукт на 

задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи 

оприлюднення.. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 

- 8 16 

Тема 6. Службовий апарат 

видання 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та операції на 

основі отриманих знань. 

ПР02. Застосовувати знання 

зі сфери предметної 

спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи 

для проведення 

інформаційної акції. 

ПР15. Створювати 

грамотний медіапродукт на 

задану тему, визначеного 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи 

оприлюднення. 

- 8 16 

Тема 7. Макет анотованої 

каталожної картки 

книжкового видання та 

порядок її оформлення  

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та операції на 

основі отриманих знань. 

ПР02. Застосовувати знання 

зі сфери предметної 

спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи 

для проведення 

інформаційної акції. 

ПР15. Створювати 

грамотний медіапродукт на 

задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи 

оприлюднення. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 2. Основні види видань 

- 8 16 

Тема 1. Основні розмірні 

та кількісні параметри 

видань 

 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та операції на 

основі отриманих знань. 

ПР02. Застосовувати знання 

зі сфери предметної 

спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи 

для проведення 

інформаційної акції. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 

- 8 16 

Тема 2. Видання. Основні 

види 

ПР02. Застосовувати знання 

зі сфери предметної 

спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи 

для проведення 

інформаційної акції. 

ПР14. Генерувати 

інформаційний контент за 

заданою темою з 

використанням 

доступних, а також 

обов’язкових джерел 

інформації. 

ПР15. Створювати 

грамотний медіапродукт на 

задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи 

оприлюднення. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 

- 8 16 

Тема 3. Види видань за 

аналітико синтетичним 

переробленням інформації 

та інформаційними 

знаками 

ПР02. Застосовувати знання 

зі сфери предметної 

спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи 

для проведення 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 
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інформаційної акції. 

ПР03. Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована й 

проведена самостійно або 

разом з колегами. 

ПР15. Створювати 

грамотний медіапродукт на 

задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи 

оприлюднення. 

завдання 

- 8 16 

Тема 4. Види видань за 

матеріальною 

конструкцією 

ПР02. Застосовувати знання 

зі сфери предметної 

спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи 

для проведення 

інформаційної акції. 

ПР03. Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована й 

проведена самостійно або 

разом з колегами. 

ПР09. Оцінювати діяльність 

колег як носіїв прав і 

обов’язків членів 

суспільства, представників 

громадянського суспільства. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 

- 8 16 

Тема 5. Види видань за 

обсягом, за складом 

основного тексту, за 

періодичністю, за 

структурою 

ПР03. Оцінювати свій чи 

чужий інформаційний 

продукт, інформаційну 

акцію, що організована й 

проведена самостійно або 

разом з колегами. 

ПР09. Оцінювати діяльність 

колег як носіїв прав і 

обов’язків членів 

суспільства, представників 

громадянського суспільства. 

ПР10. Оцінювати діяльність 

колег з точки зору 

зберігання та примноження 

суспільних і культурних 

цінностей і досягнень. 

ПР14. Генерувати 

інформаційний контент за 

заданою темою з 

використанням 

доступних, а також 

обов’язкових джерел 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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інформації. 

ПР15. Створювати 

грамотний медіапродукт на 

задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи 

оприлюднення. 

Змістовий модуль 3. Видавничі стандарти. 

- 8 16 

Тема 1. Поняття стандарту 

і значення стандартизації 

ПР14. Генерувати 

інформаційний контент за 

заданою темою з 

використанням 

доступних, а також 

обов’язкових джерел 

інформації. 

ПР15. Створювати 

грамотний медіапродукт на 

задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи 

оприлюднення. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 

- 8 16 

Тема 2. Міжнародні 

видавничі стандарти 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та операції на 

основі отриманих знань. 

ПР02. Застосовувати знання 

зі сфери предметної 

спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи 

для проведення 

інформаційної акції. 

ПР15. Створювати 

грамотний медіапродукт на 

задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи 

оприлюднення. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 

- 8 16 

Тема 3. Сучасний стан із 

розробленням і 

впровадженням нових 

видавничих стандартів в 

Україні 

 

ПР01. Пояснювати свої 

виробничі дії та операції на 

основі отриманих знань. 

ПР02. Застосовувати знання 

зі сфери предметної 

спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи 

для проведення 

інформаційної акції. 

ПР14. Генерувати 

інформаційний контент за 

заданою темою з 

використанням 

доступних, а також 

обов’язкових джерел 

інформації. 

Дослідження 

теоретичних питань, 

практичні та 

ситуативні завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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ПР15. Створювати 

грамотний медіапродукт на 

задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи 

оприлюднення. 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 

(письмова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-знань-

здобувачів.pdf 

1. Відвідування практичих занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
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0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://krnu.org/course/view.php?id=310 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати 

інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення 

до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково -

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

http://krnu.org/course/view.php?id=310
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до іспиту. 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/course/view.php?id=310, правила нарахування 

рейтингових балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої освіти 

при вивченні курсу. 
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