
КиТвський унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка
Уяiвсрситrгський коледк

L{иклова комiсiя з вЕд:rвfiичоi справи, куль:гуррt та украТнськоТ фiлологiТ
IIРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

з дисциплlни
<<Редаryвання навчrlJIьноТ i довiдковоТ лiтератlри>

Освiтнъо-квалiфiкачiйний рiвенъ: <<молодший спецiалiстl
Кур: IV
Спецiа-rrьнiсть: 5.03030З0 l Видавýича спра8а та редаryваннJI
Форма проБеденшI: письмова
Екзамен у формi письмового тестування з практичним завдаýшIм
Трива-пiсть проведеная: 2 години
максималъна кiлькiсть бмiв: 40 балiв

Крптерii оцiнювавпя:
Тееmування - 3ý балtiв:
- завданнr{ 1-13 оцiнюються в один бал (всього lЗ ба.гliв);
- завда}*{я 14-18 оцirтюються у дъабаlм (всього 10 балiв);
- завдання 19-20 оцirrrоються у 1 бал (всього два бали).
Пракmачне зааdання - 15 бaltiB:
- розгорrт},га вiдп*вiдь на III1ýтання (всьоге 5 ба.пiв);
- правипьн0 вiдредагований текст (всьсго 10 ба*iв).

IIерелiк тем, якi винесешо на екзамеý:
1. Поняття довiдковоi лiтератури.
2. Енщшtгlопедiя як осlrовний вид довiдкових видаýь.
3. Головнi вимоги д0 ск,tадання енцикJIоrедичноТ статгi.
4. Поняття обсяry енциклопедичноТ отатгi.
5. Попередне плануванt{JI енцикJIопедиttллого видаЕня,
6. ГIристаттевi списки енцикJlопедичноТ лiтератури.
7" {люстративний матерiал в енr{ишlопедiТ.
8. Гlокятгя славника енцйкltопедiТ та вимоги до його формува*тня.
9. Iсторiя розвитку 1траТнського енциклоtloдичного видання.
10" Енцик.попедiТ закордOиних KpatH, TxHi особливостi.
1 1. КритерiТ редаюорсько'i оцiнки енцикJlопедичяих MaTepia:riB.
12. Визначення довИник4 його головнi особливостi. Тилологiя довiднIжiв.
13. ХрестоматЬ як вид Еавчilпьýого видан}rя.
14. Г{оняrтя Еавчальн}гх видань лiтераryрно.хlцоl*riх, iсторичr*lш та iнmr-rx TBcpiB.
15. Вiзуальнi елементи у навчальному виданнi.
trб. Визначеý}ul словника, його головнi особливостi.
l 7, Типологiя словникiв.
1В. OcHoBHi функriii довiдкових видань.
19" Спецяфiка охогr"пення матерiалу енциклопедii.
20. Чжацьм *дреса енцик.rошедii"
2 1. Характер iнформацii словникiв.
22, OcHoBHi фr-пцiТ бiблiографiLIнlD{ сгlискiв довiдковIФ( видань.
23. Система ilOсиJIа$ь довйrмковOг0 видання"
24, Понятгя навчальноТ лiтератури.
25. Авторське середовище електроЕцого пiдрlпlника.
26" OcHoBHi крrrгорiТ вибору засобiв дJu{ cTвoI}eнrrr{ елеrсгронного пiдручнпка.
27, OЁline та On-line rrублiкалiТ в електронному пiдруrнику.
28. Понятгя електронного посiбника.
29" Гlонrггя комп'ютерного пiдрl^rника.
З0. Г[он-rггя авторського, )rмOвЕого друкOваного та облiково-видавнI4чого аркуша видання.

Екзаменаюр T.I. Ус

ГоловацикловоТ *"rr{ri dfuЩ О.В.Грузльова
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