
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

Циклова комісія з видавничої справи, культури та української філології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Історія видавнивничої справи» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Курс ІІ 

Галузь знань: 06 Журналістика 

Спеціальність: 061 Журналістика 

Освітня програма: Видавнича справа та редагування 

Форма проведення: письмова 

Екзамен у формі письмового тестування з практичним завданням 

Тривалість проведення: 2 год 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

Тестування – 30 балів: 

- завдання 1 – 11 – з однією правильною відповіддю – по 1 балу (всього 

11 балів); 

- завдання 12 – 17 – з кількома правильними відповідями – по 1,5 бала (всього 

9 балів); 

- завдання 18-22 –  на встановлення відповідності – по 2 бали (всього 10 балів). 

Практичне завдання – 10 балів: 

- розгорнута відповідь на питання (всього 10 балів). 

 

Перелік тем, які винесено на екзамен: 

1. Виникнення письма й алфавіту. Первинний видавничий матеріал. Форми книги. 

2. Соціально-історичні передумови виникнення рукописання і книготворення в світі.  

3. Світові осередки рукописання . 

4. Історія видавничої справи як професійно орієнтована дисципліна редакторсько-

видавничого фаху. 

5. Витоки рукописного книготворення в Україні.  

6. Українська рукописна книга дохристиянської доби (середина ІХ – середина Х ст. до н. е.).  

7. Давньоукраїнські рукописні шедеври.  

8. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства.  

9. Провідні осередки рукописної справи. 



10. Творці й переписувачі книг як перші автори, перекладачі, редактори і видавці. 

11. Соціально-політичні передумови виникнення друкарства у світі. 

12. Роль Йоганна Гуттенберга у розвитку книгодрукування. 

13. Концепції витоків друкарства на території України. 

14. Періодизація становлення та розвитку давньоукраїнської рукописної справи. 

15. Видавнича діяльність Києво-Печерської та Чернігівських друкарень.  

16. Діяльність острозького культурно-освітнього і видавничого центру. 

17. Українські друкарські шедеври ХV-ХVІІ століть.  

18. Раннє українське друкарство на Волині.  

19. Діяльність братських друкарень. 

20. Українська видавнича справа ХІХ-ХХ століття. 

21. Видання в Україні книг Святого Письма: долі перекладів і видавців.  

22. Видавничих рух на українських теренах інших національностей.  

23. Історія видавничої справи Київського університету.  

24. Цензура як чинник заборони українського друкарства у період існування Російської імперії.  

25. Українські видавничі шедеври періоду цензурних заборон і обмежень.  

26. Українські видавництва і видавничі осередки ХІХ початку ХХ століть.  

27. Видавничий рух доби визвольних змагань українського народу (1917-1923).  

28. Видавнича справа в Україні радянської доби.  

29. Організаційні та творчі особливості роботи радянського редактора в період застою та 

перебудови. 

30. Видавнича справа незалежної України на етапі становлення державності. 

 

Голова циклової комісії           О. В. Груздьова 

Екзаменатор             В. П. Костюченко 

 

 


