
Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання розробка видавничого проєкту.  

Основне завдання цього виду діяльності – перевірити практичні вміння та навички 

студентів із вивченого теоретичного матеріалу. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) дібрати публікації інформаційного, аналітичного, художньо-публіцистичного жанрів; 

2) проаналізувати засоби представлення фактичного матеріалу; 

3) розробити власний проєкт; 

4) індивідуальне науково-дослідне завдання виконується у вигляді мультипрезентації, 

захищається студентом в кінці семестру після опрацювання тем і є обов’язковою умовою 

допуску до іспиту. 

 

 

Тема: Редакторська підготовка газетних, журнальних, рекламних 

видань 

Самостійна робота 

Дібрати по одній публікації інформаційного, аналітичного, художньо-

публіцистичного жанрів. Проаналізувати засоби представлення фактичного 

матеріалу. Зробити висновок стосовно способів представлення фактів у  

публікаціях різних жанрів. 

 

Тема: Місце редакторського аналізу в роботі редактора 

 

Знайти приклад тексту (із засобів масової інформації), в якому є проблеми із 

тематичною організацією, зробити редакторський висновок.  

 

Тема:  Логічні основи редагування 
Напишіть анотацію на подану статтю Олега Кубрака «Роль етикету в роботі без 

конфліктів». 

Дуже часто кар'єра людей закінчується лише тому, що вони не думали про інших. Це 

зауваження — на поверхні, не бачити цього — значить бути сліпим. Японці кажуть: слід надавати 

увагу працівникам, а не роботі. Службові відносини впливають на настрій людей, створюють той 

мікроклімат, в якому їм доводиться працювати. 

Нормативні службові стосунки складаються з двох головних вимог: відповідальності за 

справу та поваги до колег! Відповідальність передбачає чесне та обов'язкове виконання даного 

слова. Надто часте паління, виконання особистих справ у робочий час — у нас це пересічні 

порушення, але вони є порушенням ділового етикету. 



Ділова атмосфера значною мірою залежить і від поваги до колег, вміння на чомусь 

наполягати, а в чомусь поступитися, спроможності розрядити конфліктну ситуацію. Повага до 

колег — це вміння брати до уваги їх інтереси, проявляти турботу, робити невеличкі, але приємні 

послуги. 

Дуже важливо володіти мистецтвом розмови під час повсякденного спілкування у 

колективі. Бесіди відіграють велику роль в досягненні успіху керівництва колективом, а тому 

даємо кілька рекомендацій. 

По-перше, важливо завжди доводити бесіду до кінця. Брак часу — не привід для 

дострокового переривання бесіди. Важливо вникнути в суть справи, з'ясувати, що спонукало 

робітника до бесіди чи висловлення пропозицій. Не можна поспішати з прийняттям пропозицій, як 

неправильно і відштовхувати їх, не зрозумівши суті. 

По-друге, керівник ніколи не матиме реального авторитету, якщо буде будувати службові 

стосунки за особистими симпатіями: особисті дружні стосунки керівника з підлеглими це повинні 

переноситися у сферу ділову. 

По-третє, високе службове становище подвоює необхідність поводити себе завжди 

коректно та тактовно, який настрій не був би у керівника. 

По-четверте, керівник повинен бути стриманим у будь-якій ситуації та не боятися 

визнавати свої помилки. 

По-п'яте, треба чітко відмежовувати вимогливість і різкість. Важливо пам'ятати: робити 

зауваження треба наодинці, а не в присутності інших співробітників. 

 

 

Тема: Розвиток видавничої справи в світі після винайдення друку 

Книгодрукування в Європі у XVІ – XVІІ ст. 

Завдання для самостійної роботи : 

Завдання: 

1.  

1.1. Скласти хронологічну таблицю історії розвитку друкарства Європи XV-XVIII століття  

 

 

Країна 
Рік заснування 

друкарства 

Кількість 

міст, де 

працювали 

друкарні 

Кількість друкарень у цих 

містах 

Видатні видавці 

Німеччина 

   

 

Італія 

   

 

Франція 

   

 



Голландія 

   

 

Іспанія 

   

 

Англія 

   

 

 

2. Підготовка та захист рефератів (презентацій): 

 Доля друкарського винаходу. Лаврін Костер  

 Йоган Гутенберг: життя. Йоган Гутенберг: друки. 

 Книговидавнича діяльність Франциска Скорини, Фіоля Швайпольта. 
 Гіпотези щодо виникнення українського друку. 

 Шедеври рукописної справи  Київської Русі 

 Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври. 

 


