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Дисципліна  «Видавничо-поліграфічні  стандарти»  належить  до  циклу
професійно  орієнтованих  дисциплін  напряму  підготовки  «Книгознавство,
бібліотекознавство  і  бібліографія»  для  спеціалізації   освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр», Викладається на четвертому курсі в обсязі 72 год. (2 кредити),
завершується заліком.

Програма визначає обсяг знань, які повинні опанувати студенти відповідно до
вимог  освітньо-кваліфікаційної  характеристики,  для  спеціалізації  «  Видавнича
справа і редагування». 

Метою курсу  «Видавничо-поліграфічні  стандарти»  є  необхідна  фахова
підготовка  студентів  за  спеціалізацією  «Книгознавство,  бібліотекознавство  і
бібліографія»,  здобуття  комплексу  теоретичних  і  практичних  знань  з  основ
стандартизації у видавничій справі.
        Завдання  курсу полягає в узагальненні та систематизації здобутих знань,
забезпеченні  ґрунтовного  оволодіння  студентами  на  конкретних  прикладах
національних і міжнародних стандартів, які регламентують видавничу діяльність.

Завданнями курсу є :
− визначити місце видавничих стандартів в загальній системі стандартизації;
− з’ясувати роль стандартів у видавничій діяльності;
− встановити видавничо-поліграфічні процеси, що потребують стандартизації;
− засвоїти українські і міжнародні стандарти, що використовується у вітчизняній

видавничій справі;
− вміти аналізувати друковані видання у контексті дотримання стандартів;
− набути навички щодо вміння застосовувати  міжнародні і вітчизняні видавничі

стандарти  при  оформленні  і  під  час  підготовки  до  друку  періодичних  і
книжкових видань.

− ознайомити  з  історією  та  сучасним  станом  стандартизації  у  видавничо-
поліграфічній справі;

− дати відомості про ситуацію в Україні із розробленням і впровадженням нових
видавничо-поліграфічих стандартів;

− розтлумачити українські видавничі стандарти і навчити їх застосовувати;
− розкрити основні положення міжнародних стандартів, що використовується у

вітчизняній видавничий справі;
Під час практичних занять та самостійної роботи студенти набувають уміння та
навички: 
Вимоги до знань студентів
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Студент повинен знати:
-  основні  терміни  і  визначення,  якими  користуються  у  видавничій  практиці  і

стандартизації;
-  структуру  і  зміст  діючих  вітчизняних  та  міжнародних  стандартів,  які  є

обов’язковими  для  застосування  під  час  підготовки  до  друку  періодичних  та
неперіодичних видань; 

-  випадки випуску видань без дотримання міжнародних стандартів.
Студент повинен вміти: 

-  правильно  застосовувати  українські  та  міжнародні  стандарти  при  оформленні,
підготовці до друку періодичних та неперіодичних видань;

-  аналізувати  друковані  видання  на  предмет  правильного  чи  неправильного
застосування в них видавничо-поліграфічних стандартів;

- вільно  орієнтуватися  в  тенденціях,  що  відбуваються  на  видавничому  ринку  в
контексті ствердження нових видавничо-поліграфічних стандартів.
           
 Студент повинен володіти  навичками: 

-  ґрунтовного  аналізу  вітчизняних  видань  у  контексті  правильного  (чи
неправильного)  застосування  видавничих  стандартів  (періодичних  та
неперіодичних).

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,
становить 72 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 40 год. –
самостійна робота, 4 год. – модульний контроль, залік – 2 год.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: видавнича справа, видавничо-поліграфічні стандарти 

Курс: Напрям,
спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS: 
2 кредити

Змістові модулі:
2 модулі

Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
72 годин

Тижневих годин: 
2 години

Галузь знань 0201
«Культура»

Шифр та назва напряму:
6.020102

«Книгознавство,
бібліотекознавство і

бібліографія»

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

«бакалавр»

Нормативна

Рік підготовки: 4.

Семестр: 7. 

Аудиторні заняття: 28 годин, з
них:
Лекції (теоретична підготовка):
16 годин
Семінарські заняття: 
12 годин

Модульні контрольні 
роботи: 4 години

Самостійна робота: 40 годин

Вид контролю: залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

п/п

Назви теоретичних розділів

РазомАудит

орних

Лекці

й

Прак

тични

х

Семін

арськ

их

Самост
ійна
робота

Підсум
ковий
 контро
ль

1. Тема 1. Історія стандартів. 9 5 2 4
2. Тема  2. Система  стандартизації  в

Україні.
7 3 2 2 6

3. Тема  3.  Законодавчі  документи
України з видавничої справи.

8 4 2 2 4

4. Тема  4. Сучасний  стан  із
застосуванням  діючих  видавничих
стандартів в Україні.

10 4 2 2 6

Модульна контрольна робота 2 2
Разом 36 16 8 6 20 2

5. Тема  5. Міжнародна  стандартна
нумерація  кижкових  та  серіальних
видань.

8 4 4 2 6

6. Тема  6.  Міжнародна  система
штрихового  кодування  видавничої
продукції. Авторське право (Copyrigt). 

12 4 2 2 6

7. Тема  7.  Культура  видання.  Службова
частина (апарат) видання. 

6 4 2 2 8

Модульна контрольна робота 2 2
Разом 36 16 8 6 20 2

Разом за навчальним планом  108 32 16 12 40 4/36

ІІІ. ПРОГРАМА
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ВИДАВНИЧІ СТАНДАРТИ

Тема  1. Історія  стандартів.  Міжнародні  та  регіональні  організації,  які
займаються  питаннями  стандартизації.  ISO  –  міжнародна  організація  із
стандартизації.

Тема  2. Система  стандартизації  в  Україні.  Важливість  розробки  кожною
державою  власних  видавничих  стандартів:  рівень  культури  національного
видання,  повнота  інформування  потенційного  читача,  залучення  книжкової
продукції до загальносвітової книжкової скарбниці. 

Тема 3.  Законодавчі документи з видавничої справи. Закон України «Про
видавничу  справу».  Статті   Конституції  України,  які  мають  відношення  до
редакційно-видавничої справи. Закон «Об основних положеннях державної мовної
політики».  

Тема 4. Сучасний стан із застосуванням діючих видавничих стандартів в
Україні.  Парадокси  сучасного  розвитку  українського  книговидання  на
регіональному  рівні:  стандарти   приватних  видавництв.  Відсутність  системи  в
оформленні  книг.  Технічний  комітет  (ТК-101)  «Технологія  поліграфії»  (1994),
створений на базі «Книжкової палати України». 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРА ВИДАННЯ
Тема 5. Міжнародна стандартна нумерація книжкових видань ISBN, чотири

блока  цифр:  ідентифікатор  країни  (Україна  978-317),  видавництва,  порядковий
ідентифікатор видання, контрольна цифра. 

Міжнародна  стандартна  нумерація  серіальних  видань  ISSN.  Зміст
абревіатури. Види тиражованих видань, які підлягають такій нумерації.  Перелік
державних стандартів. Структура та розміщення серіального номера.

Тема  6. Міжнародна система штрихового кодування видавничої продукції.
Чинники  швидкого  поширення  штрихового  кодування:  впровадження
інформаційних  технологій,  створення  інформаційної  бази  для  контролю  та
управлення товарно-грошовим обігом, скорочення часу товарообігу. Ідентифікатор
ЕАN   для  видавничої  продукції.  Структура  штрих-коду. Авторське  право
(Copyrigt).  Три елемента знаку. Закон України «Про авторське право та суміжні
права», об єкти авторського права у галузі науки, літератури і мистецтва (усі види
книжкових  та  журнальних  видань,  видання  образотворчого  мистецтва,  нотні
видання, картографічні). Об'єкти авторського права, які не охороняються.

Тема  8.  Культура  видання. Службова  частина   (апарат)  видання  .
Теоретичний і практичний аспекти. елементи службової частини на початкових та
прикінцевих сторінках. 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Видавничо-поліграфічні стандарти»
7 семестр

Разом: 72 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., модульний контроль – 4 год.,
самостійна робота – 40 год., залік.

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ
Назва

модуля
ВИДАВНИЧІ СТАНДАРТИ КУЛЬТУРА ВИДАННЯ

Кількість балів
за модуль

72 бали  66 бали

Лекції відвідування – 4 б. відвідування – 3 б.
Теми

 лекцій
Історія 

стандартів. – 1 
б.

 Система 
стандартизації в 
Україні – 1 б.

 Законодавчі 
документи  
України з 
видавничої 
справи.– 1 б.

 Сучасний стан
із 
застосуванням 
діючих 
видавничих 
стандартів в 
Україні.– 1 б.

 Міжнародна стандартна 
нумерація книжкових та 
серіальних видань ISBN – 1
б.

 Міжнародна система 
штрихового кодування 
видавничої продукції – 1 
б.

 Культура видання. 
Службова частина 
(апарат) видання – 1 б.

Теми
семінарських

занять

 Система 
стандартизації 
в Україні.– 11 
б.

 Законодавчі документи  
України з видавничої 
справи.– – 11 б.

Сучасний стан із 
застосуванням діючих 
видавничих стандартів в
Україні.
– 11 б.

 Міжнародна 
стандартна нумерація 
кижкових та 
серіальних видань– 
11 б. 

Міжнародна система 
штрихового кодування 
видавничої продукції – 11 
б.

 Культура видання. 
Службова частина (апарат)
видання – 11 б.

Самостійна
робота

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів

Види
поточного
контролю

Модульна контрольна робота
(15 балів)

Модульна контрольна робота
(15 балів)

Підсумковий
контроль

Залік
Усього 138 балів
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Система  стандартизації  в  Україні.  Актуальні  аспекти
розробки  кожною  державою  власних  видавничих
стандартів. Рівень культури національного видання. 

2

2 Законодавчі  документи  з  видавничої  справи.  Закон
України  «Про  видавничу  справу».  Статті   Конституції
України,  які  мають  відношення  до  редакційно-
видавничої  справи.  Закон  «Об  основних  положеннях
державної мовної політики».  

2

3 Сучасний  стан  із  застосуванням  діючих  видавничих
стандартів  в  Україні.  Парадокси  сучасного  розвитку
українського  книговидання  на  регіональному  рівні:
стандарти  приватних видавництв. 

2

4 Міжнародна  стандартна  нумерація  книжкових  та
серіальних видань (ISBN, ISSN).

2

5 Міжнародна  система штрихового кодування  видавничої
продукції. Авторське право (Copyrigt).

2

6 Культура видання. Службова частина  (апарат) видання .
Теоретичний і практичний аспекти. елементи службової
частини на початкових та прикінцевих сторінках.

2

Змістовий модуль І
ВИДАВНИЧІ СТАНДАРТИ

Семінарське заняття 1.
Система стандартизації в Україні

1. Система стандартизації в Україні. 
2. Актуальні аспекти розробки кожною державою власних видавничих стандартів.
3. Рівень культури національного видання. 
4. Повнота інформування потенційного читача, залучення книжкової продукції до
загальносвітової книжкової скарбниці.  
Нормативна література: 2, 3, 4. 
Основна література: 3, 4, 7, 10.
Додаткова література: 11, 12, 13.
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Семінарське заняття 2.
Законодавчі документи з видавничої справи.

1. Закон України «Про видавничу справу». 
2. Статті   Конституції  України,  які  мають  відношення  до  редакційно-

видавничої справи. 
3. Закон «Об основних положеннях державної мовної політики».  

Нормативна література:  2, 3, 4, 11, 13.
Основна література: 4, 7, 8, 10.
Додаткова література: 1, 2, 3, 4, 15.

Семінарське заняття 3.
Сучасний стан із застосуванням діючих видавничих стандартів в Україні.
1. Парадокси сучасного розвитку українського книговидання на регіональному
рівні: стандарти  приватних видавництв. 
2. Відсутність системи в оформленні книг. 
3. Технічний комітет (ТК-101) «Технологія поліграфії» (1994), створений на базі
«Книжкової палати України».

Нормативна література: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Основна література:  1, 2, 4, 6, 8.
Додаткова література: 1, 3, 8, 14, 15.

Змістовий модуль ІІ
КУЛЬТУРА ВИДАННЯ

Семінарське заняття 4.
Міжнародна стандартна нумерація книжкових та серіальних видань

(ISBN, ISSN).
1. Міжнародна стандартна нумерація книжкових видань ISBN. 

a. Чотири блока цифр: ідентифікатор країни (Україна 978-317).
b. Ідентифікатор видавництва.
c. Порядковий ідентифікатор видання. 
d. Контрольна цифра. 

2. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань ISSN. 
a. Зміст абревіатури. 
b. Види тиражованих видань, які підлягають такій нумерації. 
c. Перелік державних стандартів. 
d. Структура та розміщення серіального номера.

Нормативна література: 3, 4, 5, 9. 
Основна література:1, 7, 8, 9, 10. 
Додаткова література: 3, 6, 11, 12.
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Семінарське заняття 5.
Міжнародна система штрихового кодування видавничої продукції.  Авторське

право (Copyrigt).
1. Чинники швидкого поширення штрихового кодування: впровадження

інформаційних  технологій,  створення  інформаційної  бази  для  контролю  та
управлення товарно-грошовим обігом, скорочення часу товарообігу. 

2. Ідентифікатор ЕАN  для видавничої продукції. 
3. Структура штрих-коду. 
4. Три елемента знаку. 
5. Закон  України  «Про  авторське  право  та  суміжні  права»,  об  єкти

авторського права у галузі науки, літератури і мистецтва (усі види книжкових та
журнальних  видань,  видання  образотворчого  мистецтва,  нотні  видання,
картографічні). 

6. Об'єкти авторського права, які не охороняються.
Нормативна література:7, 9, 8, 12.
Основна література: 1, 6, 8, 10.
Додаткова література: 3, 9, 12, 13. 

Семінарське заняття 6.
Культура видання.

1. Культура видання. 
2. Службова частина  (апарат) видання .
3. Теоретичний  і  практичний  аспекти.  елементи  службової  частини на

початкових та прикінцевих сторінках.
Нормативна література: 1, 3, 4, 6, 9, 10.
Основна література: 2, 7, 8, 9, 10.
Додаткова література: 3, 7, 8, 14

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І
ВИДАВНИЧІ СТАНДАРТИ

1. Дослідження  ринку  книжкової  продукції  в  Україні.  Дослідження
споживачів книжкової продукції – 4 год. 

2. Дослідження  тенденцій  розвитку  на  сучасному  книжковому  ринку
наукової літератури – 6 год. 

3. Аналіз  застосування  діючих  стандартів  з  видавничої  справи  та
поліграфії:

 міжнародні стандарти;
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 національні стандарти – 4 год.
4. Сформулювати  пропозиції  вдосконалення  державних  стандартів  з

видавничої справи – 6 год.

Змістовий модуль ІІ
КУЛЬТУРА ВИДАННЯ

1. Аналіз видавничої культури видань (книги) – 6 год.
2. Аналіз видавничої культури видань роздаткова література (рекламки,

брошури, календарі тощо) – 6 год.
3. Аналіз  видавничої  культури  періодичних  видань  (журнали). Аналіз

видавничої культури періодичних видань (газети) – 8 год.

Карту  самостійної  роботи,  де  визначено  форми  академічного  контролю,
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді
табл. 4. 

Таблиця 4.
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали
Термін

виконання
(тижні)

Змістовий модуль І. ВИДАВНИЧІ СТАНДАРТИ
Дослідження ринку книжкової продукції в Україні.
Дослідження споживачів  книжкової  продукції  – 4
год. 

Семінарське заняття, залік
5

І

Аналіз  застосування  діючих  стандартів  з
видавничої  справи  та  поліграфії:  міжнародні
стандарти – 6 год.

Семінарське  заняття, залік
5

ІІ

Аналіз застосування діючих стандартів з видавничої
справи та поліграфії: національні стандарти – 4 год.

Семінарське  заняття, залік
5

ІІІ

Сформулювати  пропозиції  вдосконалення
державних стандартів з видавничої справи – 6 год.

Семінарське  заняття, залік
5

ІV

Змістовий модуль ІІ. КУЛЬТУРА ВИДАННЯ

Аналіз видавничої культури видань (книги) – 6 год. Семінарське  заняття, залік 5 V

Аналіз  видавничої  культури  видань  роздаткова
література (рекламки, брошури, календарі тощо) –
6 год.

Семінарське  заняття, залік 5 VІ

Аналіз  видавничої  культури  періодичних  видань
(журнали). Аналіз  видавничої  культури
періодичних видань (газети) – 8 год.

Семінарське  заняття, залік 5 VІІ

Разом: 40 год. Разом: 35  балів

13



14



VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ



Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Видавничо-поліграфічні
стандарти»  оцінюються  за модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої
покладено  принцип  покрокової  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення
кількості підсумкових балів до 100.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового
оцінювання  здійснюється  відповідно  до  навчально-методичної  карти  (п.  ІV),  де
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS)
шкалу подано у табл. 5.1., табл. 5.2., 5.3.

Таблиця 5.1.

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№ Вид діяльності
Кількість
балів за

одиницю

Кількість
одиниць до
розрахунку

Всього

1 Відвідування лекцій 1 8 8
2 Відвідування семінарських занять  1 6 6
3 Робота  на семінарському занятті 11 6 66

4 Виконання завдання з самостійної 
роботи (творче)

5 7 35

5 Модульна контрольна робота 15 2 30
максимальна кількість балів 145





У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:


 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне
опитування, співбесіда, екзамен.

  Методи письмового контролю: тестові завдання, самостійна робота,
модульна  контрольна робота.
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Таблиця 5.2.

Порядок переведення рейтингових показників успішності

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною шкалою

Значення оцінки

A 90-100
балів

Відмінно ― відмінний рівень знань
(умінь)  у межах обов’язкового матеріалу

з, можливими, незначними недоліками
B 82-89

балів
Дуже добре ― достатньо високий рівень

знань (умінь) у межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих грубих помилок

C 75-81
балів

Добре ― в цілому добрий рівень знань
(умінь) з незначною кількістю помилок

D 69-74
балів

Задовільно ― посередній рівень знань
(умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або

професійної діяльності
E 60-68

балів
Достатньо ― мінімально можливий

допустимий рівень знань (умінь)
FX 35-59

балів
Незадовільно з можливістю повторного

складання ― незадовільний рівень знань,
з можливістю повторного перескладання

за умови належного самостійного
доопрацювання

F 1-34
балів

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу ― досить низький

рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни

Кожний  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  студента  на  семінарських,
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну
контрольну роботу.

Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  з  використанням
роздрукованих завдань.

Модульний контроль знань студентів  здійснюється  після завершення вивчення
навчального  матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під
час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від
дотримання таких вимог:

 вчасність виконання навчальних завдань;
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 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 
Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна),  семінари, пояснення,  розповідь,

бесіда. 
Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:  індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом

викладача;  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних
навчальних завдань.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;
створення  ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних контрольних

робіт).

ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативна:
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