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імені Григорія Сковороди» 

В статті проаналізована кадрова підготовка майбутніх учителів у видавничо-поліграфічній галузі, яка 
здійснюється низкою вищих навчальних закладів, з-поміж яких чільне місце посідають педагогічні на-
вчальні заклади, зокрема Національний педагогічний університет імені М.П. драгоманова. Проаналізовано 
навчальні програми обов’язкових дисциплін видавничо-поліграфічного напрямку підготовки, які вивчають 
студенти факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка з першого 
курсу. дані навчальні курси формують компетенції характерні для видавничо-поліграфічної сфери та 
дають знання з виробництва друкарських форм, рекламну діяльність та інші послуги, пов’язані з полігра-
фічною та рекламною діяльністю і виробництвом. доведено, що окрім основних компетентностей, студенти 
повинні знати особливості Інтернет-ЗМІ, особливості текстового контенту та оформлення інтернет-ви-
дань, методики редагування публікацій в інтернет-виданнях, а також вміти формувати контент і редагу-
вати публікації інтернет-ЗМІ, основи психології творчості та етики професійного спілкування, методику 
роботи редактора з автором під час опрацювання авторського оригіналу, засоби популяризації авторів і 
створення авторських брендів тощо.
ключові слова: видавничо-поліграфічна діяльність, Національний педагогічний університет імені М.П. дра-
гоманова, філологічні дисципліни. 

Постановка проблеми. В Україні неабия-
ку роль відіграє видавничо-поліграфічна 

діяльність, яка в умовах конкурентної боротьби 
потребує висококваліфікованих фахівців. Кадро-
ва підготовка фахівців у цій галузі здійснюється 
низкою вищих навчальних закладів, з-поміж яких 
чільне місце посідають педагогічні навчальні закла-
ди. Вони, у процесі підготовки майбутніх учителів 
також формують компетенції для роботи у видав-
ничо-поліграфічній галузі. Тому, нині актуально 
проаналізувати особливості підготовки майбутніх 
учителів філологічних спеціальностей до видавни-
чо-поліграфічної діяльності в різних педагогічних 
закладах України, зокрема у Національному педа-
гогічному університеті імені М.П. драгоманова.

мета статті. Проаналізувати особливості під-
готовки майбутніх учителів філологічних спеці-
альностей до видавничо-поліграфічної діяльності 
у Національному педагогічному університеті іме-
ні М.П. драгоманова.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти формування готовності майбут-
ніх учителів філологічних дисциплін до видав-
ничо-поліграфічної професійної діяльності ві-
дображаються у низці досліджень, серед яких 
заслуговують на увагу праці: жирун О.А. «Пси-
хологічні особливості розвитку комунікативної 
компетентності у майбутніх редакторів у взаємо-
дії з авторами» [8], Поселецької К. «Підготовка 
майбутніх учителів філологічних спеціальностей 
до професійної самореалізації» [18], Семеног О. 
«Професійна підготовка майбутніх учителів 
української мови і літератури» [26], Тітової С. 
«Організаційно-педагогічні умови підготовки 
майбутніх учителів-філологів до професійної ді-
яльності в інноваційному освітньому середовищі» 
[29] та ін. Водночас більшість наукових доробків 
висвітлюють переважно підготовку учителів фі-
лологічних дисциплін до роботи в освітній сфері, 
а не видавничо-поліграфічній діяльності. Наведе-

ний вище аналіз літератури засвідчує, що в умо-
вах сьогодення актуальною є підготовка учителів 
філологічних дисциплін до видавничо-полігра-
фічної професійної діяльності. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Нові комп’ютерні інформаційні системи та тех-
нології широко впроваджуються у видавничо-
поліграфічну діяльність, виробництво друкар-
ських форм, рекламну діяльність та інші послуги, 
пов’язані з поліграфічною та рекламною діяльніс-
тю і виробництвом. Тому підприємства та уста-
нови потребують фахівців комп’ютерної обробки 
текстової, графічної та образної інформації [3]. 

Національний педагогічний університет імені 
М.П. драгоманова поряд із підготовкою педагогіч-
них кадрів також пропонує підготовку фахівців 
видавничо-поліграфічної справи. Так, на факуль-
теті української філології та літературної твор-
чості імені Андрія Малишка студенти вже з пер-
шого курсу вивчають такі обов’язкові дисципліни, 
що готують їх до видавничо-поліграфічної діяль-
ності, як: «Основи видавничої справи та редагу-
вання», «Галузеве редагування», «Редакторський 
аналіз і правка», «художньо-технічне редагуван-
ня та шрифтознавство» та «Типологія помилок». 
На другому курсі – «Веб-дизайн і дизайн елек-
тронних видань», «Текстознавство та стилістика 
тексту» та «Макетування і верстка». Під час на-
вчання майбутніх філологів-педагогів на третьому 
курсі вони вивчають такі дисципліни як «Корек-
тура», «Редагування видань різних видів», «літе-
ратурне редагування» та «державне регулюван-
ня у видавничій діяльності» [6; 7]. На четвертому 
курсі перелік дисциплін покликаних формувати 
навички у видавничо-поліграфічній діяльності до-
повнюється такими дисциплінами як: «Редактор-
ський фах» [7], «Історія видавничої і друкарської 
справи та редагування» [7]. Слід зазначити, що 
здобуті теоретичні знання студенти закріплюють 
навчальною редакторською практикою [5].
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Магістри ж денники та заочники вивчають 
дисципліни – «Професійна майстерність редак-
тора ЗМІ» та «Редакційний менеджмент та мар-
кетинг» [25].

Окрім загаданих дисциплін, факультет укра-
їнської філології та літературної творчості іме-
ні Андрія Малишка пропонує студентам й інші 
дисципліни за вибором [16]. Так, студентам, які 
вивчають напрямок «українська мова та літера-
тура» освітнього ступеня «бакалавр» пропону-
ється низка дисципліни, які формують компе-
тенції характерні для видавничо-поліграфічної 
сфери. Зокрема, внаслідок вивчення дисципліни 
«Редагування інтернет-видань» студенти пови-
нні знати особливості Інтернет-ЗМІ, особливості 
текстового контенту і оформлення інтернет-ви-
дань, методики редагування публікацій в інтер-
нет-виданнях, а також вміти формувати контент 
і редагувати публікації інтернет-ЗМІ [19]. дис-
ципліна «Редагування рекламних повідомлень» 
передбачає, ознайомлення студентів з історією, 
функціями, видами рекламних повідомлень і ре-
кламних видань та особливостями редагування 
рекламних матеріалів, зокрема, рекламування 
товарів і послуг на сторінках видань видавництва 
і рекламування власне видавничої продукції [21]. 
А «Редагування перекладу» забезпечує студен-
та знаннями теоретичних основ і практичних 
методів редагування перекладу. Внаслідок чого, 
майбутній фахівець повинен вміти відредагувати 
перекладений текст, виявляти всі помилки і про-
понувати варіанти їхнього усунення [20].

У той же час, для студентів, які вивчають 
напрямок «видавнича справа» – подається пе-
релік таких дисциплін: «журналістська май-
стерність», «Практикум з видавничої справи», 
«Практикум з редагування», «Видавничий мар-
кетинг», «Редакторсько-видавничий фах», «Ре-
дакторська майстерність», «Сучасні редакційно-
видавничі процеси», «Видавнича майстерність», 
«Практикум з журналістики», «Стилістика pr-
тексту», «Видавничий бізнес» та «Редакційний 
менеджмент» [16]. Так, дисципліна «журналіст-
ська майстерність» спрямована на ознайомлен-
ня студентів з основними теоріями журналіст-
ської творчості, тенденціями розвитку сучасної 
публіцистики, творчими аспектами підготовки 
публіцистичних творів, методиками досягнення 
ефективності, дієвості публіцистичних текстів. 
У результаті її вивчення студенти повинні вміти 
знаходити відповідні теми, враховуючи суспільні 
та виробничі цілі певних ЗМІ, аналізувати про-
цеси, тенденції, якість вітчизняної журналістики 
[14]. «Практикум з видавничої справи» прагне 
ознайомити студентів з історією становлення ре-
дакторського фаху в Україні і сучасним станом 
функціонування галузі. Студенти повинні зна-
ти досягнення і здобутки провідних українських 
видавців і редакторів, перспективи функціону-
вання видавництв і редакцій у майбутньому [11]. 
А «Практикум з редагування» покликаний за-
безпечити ґрунтовне володіння студентами мето-
дами логічного аналізу та редагування, а також 
основами текстології. В результаті чого студенти 
повинні вміти усувати логічні помилки, володіти 
методиками текстологічного аналізу тексту [12]. 
Не менш важливою є дисципліна – «Видавничий 
маркетинг». Вона передбачає, що студенти пови-

нні знати основні засоби ефективного просуван-
ня видавничої продукції на ринку, а також вміти 
досліджувати читацькі аудиторії, конкурентне 
середовище, рекламувати видавничу продук-
цію, знаходити вигідні шляхи розповсюдження 
і збуту видавничої продукції [2]. А дисципліна 
«Редакторсько-видавничий фах» ставить за мету 
те, що студенти повинні знати види читацьких 
аудиторій, методики вивчення читацьких сма-
ків і запитів, засоби привернення уваги читачів 
і утримання їхнього інтересу до продукції ви-
давництва (редакції), методики організації за-
ходів, які передбачають спілкування з читача-
ми. Також повинні вміти проводити опитування 
(анкетування) і моніторинги для вивчення харак-
теристик цільової аудиторії, оцінювання якості 
роботи видавництва (редакції), прогнозування 
розвитку видавництва (редакції) [23]. Навчальна 
дисципліна «Редакторська майстерність» має на 
меті ознайомити студентів з основами роботи ре-
дактора з автором. Студент повинен знати кла-
сифікацію авторів, основи психології творчості 
та етики професійного спілкування, методику ро-
боти з автором під час опрацювання авторського 
оригіналу, засоби популяризації авторів і ство-
рення авторських брендів тощо [22]. «Сучасні 
редакційно-видавничі процеси» – це дисциплі-
на, яка прагне ознайомити студентів з основа-
ми веб-дизайну. В результаті чого вони повинні 
знати основи створення мережевого ресурсу; ме-
тодики редагування контенту для різних медіа-
платформ, адміністрування, модерування медій; 
принципів редагування, підготовки та публікації 
аудіо- та відеоматеріалів; створення відеороли-
ків, «бук трейлерів», «тізерів» тощо. Студенти 
повинні вміти опрацьовувати мультимедійний 
контент, створювати видавничі веб-проекти, роз-
робляти інформаційну архітектуру та інтерфейс 
веб-ресурсів, реєструвати й підтримувати сайти, 
веб-блоги [28]. Головна мета навчальної дисци-
пліни «Видавнича майстерність» полягає у тому, 
щоб ознайомити студентів із поняттям концепції 
неперіодичних і періодичних видань та методами 
їх створення. Після засвоєння дисципліни сту-
денти повинні вміти розробляти концепцію пері-
одичного і серіального видань – як друкованих, 
так і електронних [15]. 

доповнюють серію дисциплін видавничо-по-
ліграфічного спрямування – «Стилістика pr-
тексту», «Видавничий бізнес» та «Редакційний 
менеджмент». Перша, передбачає набуття май-
бутніми працівниками видавництв науково-пе-
дагогічного спрямування професійних знань зі 
створення та мовностилістичного редагування 
pr-текстів, що сприятимуть соціальній мобіль-
ності та конкурентоспроможності на ринку пра-
ці. Формування у студентів професійних уявлень 
та практичних навичок створення pr-текстів 
різноманітних жанрів, для сайтів та друкованих 
видань, технікою вибору стилістично маркованих 
засобів, добору та розміщення складових частин 
pr-повідомлення. Знання особливостей мовленнє-
вого випливу у pr-текстах [27]. друга – надання 
цілісного уявлення про видавничий бізнес, мо-
делювання видавничих проектів, створення ви-
давничих виробничих структур, окремих видів 
продукції, економічного обґрунтування їх доціль-
ності. Основне завдання навчальної дисципліни  
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«Видавничий бізнес» полягає у: засвоєнні органі-
зації, проблем та тенденцій розвитку сучасної ви-
давничої справи в Україні і світі; знанні відповід-
ної законодавчої бази; розумінні всіх видавничих 
процесів та завдань кожного виробничого підроз-
ділу та працівника; здобутті навичок аналізу рин-
ку, створення бізнес-планів та заснуванні власної 
справи [1]. І третя – покликана сформувати сис-
тему знань про управління колективом видавни-
цтва і редакції; закономірності, принципи, методи, 
форми та механізми управління творчими й ви-
робничими процесами. Студенти повинні вміти 
раціонально проектувати управлінські відносини; 
відповідно до обставин обирати вид і стратегію ор-
ганізації видавничої та редакційної діяльності [24].

для студентів освітнього ступеня «магістр» 
тих же спеціальностей, пропонуються такі дис-
ципліни: «Стилістика pr-тексту», «Редагуван-
ня перекладу», «Реклама і pr. Редагування 
рекламних повідомлень», «Текстологія та ре-
дагування», «Текст як об’єкт лінгвістичних до-
сліджень», «Створення сайтів», «Редагування 
інтернет-видань», «Контент-аналіз сучасних 
засобів масової інформації», «Медіааналітика», 
«Авторські медійні проекти», «Сучасні мережеві 
комунікації» [17]. З поміж них, особливий інте-
рес викликає навчальна дисципліна «Створення 
сайтів», після вивчення якої студенти повинні 
знати елементи архітектоніки сайту, особливос-
ті його обслуговування, програми верстки сайтів, 
особливості публікацій сайту. Студенти повинні 
вміти створювати сайт, готувати публікації для 
сайту і редагувати повідомлення для сайтів [13]. 

Поряд з цим, метою навчальної дисципліни «Ре-
дагування інтернет-видань» є опанування знань 
особливостей редагування інтернет-видань. Сту-
денти повинні знати особливості Інтернет-ЗМІ, 
особливості текстового контенту і оформлення 
інтернет-видань, методики редагування публіка-
цій в інтернет-виданнях, а також вони повинні 
вміти формувати контент і редагувати публікації 
інтернет-ЗМІ [10]. Не менш важливою є й мета 
навчальної дисципліни «Медіааналітика». Вона 
полягає в опануванні навичками систематизації 
та перероблення потоків інформації, вмінні ана-
лізувати медіатексти, виявляти ефекти впливу 
медіапродуктів, оволодіння методологічним ін-
струментарієм досліджень медіа та підготовки 
інформаційно-аналітичних документів [9].

висновки з даного дослідження. Проведений 
аналіз свідчить, що у стінах Національного пе-
дагогічного університету імені М.П. драгоманова 
здійснюється підготовка філологів не лише для 
педагогічної діяльності, а й ведеться підготовка 
кадрів послуги яких можуть бути використані 
у видавничо-поліграфічній галузі. Студентам-фі-
лологам запропоновано цілий спектр дисциплін 
з веб-дизайну, макетування, верстки, коректу-
ри, редагування видань, дисциплін пов’язаних 
з видавничою діяльністю тощо. Проте, більшість 
з цих дисциплін є на вибір, тому до реального 
навчального процесу включено лише третину із 
цих дисциплін, що є значним недоліком у про-
цесі формування готовності майбутніх учителів 
філологічних спеціальностей до видавничо-полі-
графічної діяльності.
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домбровская я.м.
ГВУЗ «Переяслав-хмельницкий государственный 
педагогический университет имени Григория Сковороды» 

изучения дисциплин издателЬско-полиграфического 
направления будуЩих учителей филологических 
специалЬностей в националЬном педагогическом  
университете имени м.п. драгоманова

аннотация
В статье проанализирована кадровая подготовка будущих учителей в издательско-полиграфической 
отрасли, осуществляется рядом высших учебных заведений, среди которых видное место занимают 
педагогические учебные заведения, в частности Национальный педагогический университет имени 
М.П. драгоманова. Проанализированы учебные программы обязательных дисциплин издательско- 
полиграфического направления подготовки, которые изучают студенты факультета украинской фило-
логии и литературного творчества имени Андрея Малышко с первого курса. данные учебные курсы 
формируют компетенции характерные для издательско-полиграфической сферы и дают знания по 
производству печатных форм, рекламную деятельность и другие услуги, связанные с полиграфи-
ческой и рекламной деятельностью и производством. доказано, что кроме основных компетенций, 
студенты должны знать особенности интернет-СМи, особенности текстового контента и оформления 
интернет-изданий, методики редактирования публикаций в интернет-изданиях, а также уметь фор-
мировать контент и редактировать публикации интернет-СМи, основы психологии творчества и этики 
профессионального общения, методику работы редактора с автором во время обработки авторского 
оригинала, средства популяризации авторов и создание авторских брендов и тому подобное.
ключевые слова: издательско-полиграфическая деятельность, Национальный педагогический универ-
ситет имени М.П. драгоманова, филологические дисциплины.

Dombrovska ya.m.
shEi «pereiaslav-Khmelnytskyi hryhorii skovoroda 
state pedagogical university»

StuDy Of DiScipLineS Of puBLiShinG AnD printinG DirectiOnS  
By future teAcherS Of phiLOLOGicAL SpeciALtieS  
in the nAtiOnAL peDAGOGicAL DrAGOmAnOv univerSity

Summary 
the article analyzed personnel training future teachers in the publishing and printing industry, which 
carried out a number of universities, among them a prominent place occupied by teacher training institu-
tions, including the national pedagogical dragomanov university. the educational programs of compul-
sory disciplines of the publishing-polygraphic direction of preparation, which are studied by first-years 
students of the andriy Malyshko faculty of ukrainian philology and literary works, are analyzed. these 
training courses form competences that are specific to the publishing and printing industry and provide 
knowledge on the production of printed forms, advertising and other services related to printing, adver-
tising and production. it is proved that besides the core competencies, students should know the features 
of the internet media, the features of text content and the design of internet publications, the methods 
of editing publications in internet publications, as well as be able to create content and edit publications 
of the internet media, the basis of the psychology of creativity and ethics of professional communication, 
methodology of work of the editor with the author during processing of the author's original, means of 
popularization of authors and creation of author's brands, etc. 
Keywords: publishing and printing activities, national pedagogical dragomanov university philological 
discipline.


