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Пояснювальна записка 

  

Видавничо-поліграфічна галузь України неупинно удосконалює 

виробництво продукції завдяки упровадженню новітніх комп’ютерних 

технологій, апаратно-програмних комплексів, автоматизації всіх ланок 

видавничо-поліграфічного комплексу (ВПК), що задовольняє соціальні потреби 

суспільства у доступі оперативно і якісно до інформації.  

Інтенсивний розвиток технології і техніки друкарства у минулому 

столітті вплинув на удосконалення методик проектування та створив на їх 

основі ряд нових високоефективних проектів підприємств, які працюють і нині. 

Технологічне проектування видавництв і поліграфічних підприємств в 

історичному контексті пройшло шлях від систематизації практичного досвіду 

до створення наукових основ розробки проектів. Саме тому значна кількість 

підприємств сьогодні вимагає технічного переоснащення, вдосконалення 

технологій та організації виробництва і саме тому виникає багато запитань 

щодо визначення перспективного оснащення, розміщення нового обладнання, 

підвищення кваліфікації, якісної і ефективної роботи на випередження 

конкурентів. Відповіді на ці виклики неможливі без науково обґрунтованого 

проектування і перспективного будівництва нових підприємств, без дослідно 

прогнозованого технічного переоснащення діючих, розроблення необхідної 

технічної документації у вигляді відповідальних рішень і постанов, ґрунтовних 

бізнес-планів, комплексних проектів.  

Проектування технологій — творчий науково обґрунтований процес, 

такий що вимагає від фахівця широкого комплексу знань сучасного і 

перспективного стану технології та техніки, напрямів їх подальшого розвитку, 

вміння розглянути виробничі процеси системно — у контексті зв’язків з усім 

необхідним апаратно-програмним забезпеченням, матеріалами, режимами, 

обладнанням.  

Основною фаховою дисципліною для вступних випробувань  на ступінь 

вищої освіти «бакалавр» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» 

виступає «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва». Це  



фундаментальна навчальна дисципліна з циклу професійної та практичної 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 

спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія». Вона увиразнює завдання 

дипломного проектування під час професійної підготовки фахівців видавничо-

поліграфічних виробництв за спеціальністями «Технології друкованих видань», 

«Технології електронних мультимедійних видань», «Комп’ютерні технології та 

системи видавничо-поліграфічних виробництв», «Матеріали видавничо-

поліграфічних виробництв», «Технології розробки, виготовлення та 

оформлення паковань» напряму «Видавничо-поліграфічна справа».  Цим 

забезпечується наскрізність та взаємозумовленість навчального процесу. 

Зазначимо, що основи проектування видавничо-поліграфічного виробництва – 

дисципліна практичного спрямування, що вивчає процеси створення та 

формування видавничо-поліграфічної продукції.  

Метою курсу   є  навчання майбутнього фахівця умінню обрати і 

запроектувати найбільш ефективні технологічні процеси, підібрати до них 

відповідне устаткування та обладнання, забезпечене комп’ютерною технікою і 

програмами для вирішення конкретних завдань з розроблення й виготовлення 

різноманітної друкованої та електронної продукції при проектуванні нових і 

реконструкції діючих виробництв. 

Підготовка до фахового випробування передбачає наявність у вступників 

базових знань у системі  видавничо-поліграфічних процесів. 

  

Зміст програми 

Тема № 1. Стандарти. Класифікація видавничих стандартів. Сучасний 

стан розробки та впровадження видавничих стандартів в Україні   

1. Поділ та класифікація стандартів видавництва. 2. Розробки сучасних 

стандартів та теренах України. 

Тема № 2. Типологія видавничої продукції у трактуванні видавничих 

стандартів    



1. Поняття про термінологічний стандарт. 2. Уживання термінів у текстах 

стандартів. 3. Типологія видавничої продукції у трактуванні нормативно-

технічних документів: · ДСТУ 3017–95 Видання. Основні види. Терміни та 

визначення. · Проект ДСТУ Інформація та документація. Видання. Основні 

види. Терміни та визначення. · ГСТУ 29.6–2000 Видання для дітей. 

Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги. · Проект ДСТУ Інформація 

та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги. · ГСТУ 29.1–97 

Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги. · ГСТУ 29.3–2000 

Газети. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги. · ГСТУ 29.5–2001. 

Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.   

Тема № 3.  Видавничі стандарти: основні поліграфічні правила і норми. 

Видавничі стандарти про поліграфічне виконання книжкового видання 

 1. Вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення (ДСТУ 3772– 98 

Оригінали для поліграфічного відтворення). 2. Поліграфічні поняття у 

термінологічних видавничих стандартах: · поліграфічне виконання (ДСТУ 

3018-95); · технологія поліграфічних процесів (ДСТУ 3003-95). 3. Вимоги 

державних стандартів України до випуску поліграфічного виконання 

книжкових видань, їх зовнішнього оформлення: · комплекс вимог до 

поліграфічного виконання книжкового видання у ГСТУ 29.5-2001; · 

характеристика типів обкладинок і палітурок за ГСТУ 29.4-2001 Обкладинки та 

палітурки. Типи; · регламентація навчальної книжки (за ГСТУ 29.2–97 

«Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл та інших типів 

середніх навчальних закладів. Поліграфічне виконання. Загальні технічні 

вимоги» та «ДСанПіН 5.5.6—138—2007 Державними санітарними правилами і 

нормами. Гігієнічними вимогами...»); · особливості поліграфічного виконання 

книжкової продукції для дитячої аудиторії (ГСТУ 29.6-2000 «Видання для 

дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги»). 

 

Тема № 4.  Стандарти та терміни. Їх визначення та використання в роботі 

редактора 

 



1. Розвиток української термінології і побудова державних стандартів 

України. 2. Вимоги до змісту і структури стандартів на терміни і 

визначення. 3. Побудова терміностатті. 

 

Тема № 5.  Оформлення вихідних відомостей у неперіодичних виданнях 

1.  Оформлення вихідних відомостей у книжці. 2. Оформлення вихідних 

відомостей в образотворчих плакатах. 3. Оформлення вихідних відомостей в 

аркушевих текстових виданнях. 4. Оформлення вихідних відомостей в 

інформаційних виданнях. 

 

Тема № 6. Поліграфічне виконання як об’єкт стандартизації  

  

1. Вимоги НД до шрифтового оформлення видання. 2. Вимоги НД до форматів 

книжкової, журнальної продукції. 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до окремих 

видів видань. 

 

Тема № 7. Оформлення вихідних відомостей у періодичних і 

продовжуваних виданнях 

1.Оформлення вихідних відомостей у періодичних виданнях: газетах та 

журналах. 2. Оформлення вихідних відомостей у продовжуваних виданнях. 3. 

Оформлення вихідних відомостей у нотних виданнях. 

Тема № 8.  Видавниче оформлення продукції в умовах глобалізації 

світового друку 

1.  Макет анотованої каталожної картки книжкового видання. 2. Вимоги до 

анотації та реферату. 3. Авторський знак та міжнародний знак охорони 

авторського права (copyright-копірайт). 4. Міжнародний стандартний номер 

видання (ISBN). 5. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань 

(ISSN). 6. Штрихкодова позначка EAN. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 

 

Перелік питань складається з 40 тестових завдань. 

Кожному вступнику дається варіант, який складається із 20 тестових завдань.  

Максимальна кількість балів - 200 . Мінімальна кількість балів для успішного 

складання екзамену –  100 балів. Кожне питання оцінюється у 10 балів. 

 

 

Кількість правильних відповідей Бали 
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5 105 

6 110 

7 115 

8 120 

9 125 

10 130 

11 135 

12 140 

13 145 

14 150 

15 155 

16 160 

17 170 

18 180 

19 190 

20 200 

 

 

 

 

 

 


