
Киiвський унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка
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Цшь,rова комiсiя з видавничоТ справи, культури та украiЪськоТ фiлолсгiТ
IIРОГРАМА ВКЗАМЕНУ

з дисциглtни
кРедагранЕя науковоТ, науково-популярноТ та ужиткOвоi лiтератури>

Освiтньо-квалiфiкацiйний piBerrb : <<молодший спецiалiст>

ýро; IV
Галузъ знань: Сб Журналiстика
Спецiальнiсть: 5.0З 0З 030 1 Видавнича справа та редагуванFIII
Форма лроведення: пиýьluова
Екзамен у формi письмовог0 тестування з практяttним завданнJIм
Тривалiсть провsдення : 2 год
Максимальна кiлькiсть ба.гliв: 40 балiв

Критерii оцiнrованця:
Тесвувалtня - 2l} балiа:
* завданмI 1 - 17 з однiею правильною вiдгrовiмю - по 1 бапу (всього 17 балiв);
- завдання 18 - 20 на встаноЕлеяrчя вiдповiдн*стi - по tr балу {всього 3 ýали}.
Пвакmuчнс завdання - 20 бмiв:
- розгорЁута вiдповiдь на ýитання {всього }S балiв);
- iIравильно вiдредаговаrмй текст {всього i0 балiв).

Перелiк тем, якi виýесено Еа акзам9ý:
1. Визначен}rrl rra).Koвlоq нsJaковO-поц/лярних та ужиткOвrФ( видань"
2. Типологiя HayKoBr,lr та наJrкOвO-поIIуJfiIрнrтх видань.
З, Тематико-типологiчний огляд )дкиткових видань.
4. Наукова перiодичта лiтература.
5, Наукова неперiодична лiтераryра.
б. Мова на)aкових, науково-погrуJIярЕIих та ужиткових видань,
"l - Стlяль науково-попуJulрrrого тексту"
8. Стрlчсгурний пiдхiд та норми редаryвання на}тови& rrayкoвo-fioвyJýIp}iиx та )дкнткових

видань.
9, Складовi струкryрного пiдходу у редаryъаrrнi наукових, наукOво*пOпулярнIФ{ та JDкиткових

видань.
10. Сутнiсть ,lвторського, авторизованого, адаптованого та пiдрядковог0 перекJIаф/ HayKoBoi,

науково-rrФгryrярноТ та }зкrrтковоi лiтератури.
1i. Сrлжронний буквальнпй та послiдовrrий першrад HayKoBoi, науково-гrопулярноi та 1пкитковоi

лiтераryри.
1 2. Реферативний, анотацiйний та науково-технiчний перекJIад науковоТ лiтератури.
1З. Редаryванýя пере!птадiв HayKoBoi, на)жово-ilогryлярноi та ркитковоi лiтератури.
14. Загальнi вимоги до наукового текýту.
15. Слецифiка та струrryра наукового тексту_ Елементи }rа)л(OвOго текýту.
16. Ввди Еаукови;{ TeKcTiB.
17, CyTHicTb та процес реферування на)rкових TeKcTiB.
-l8, 

Особливостi струкцrри i складання рефератiв. Клаоифiкацiя рефератiв.
19. Особливостi реферзвання рiзннх видiв докl.метттiв.
20. Загалъна характёристика перевидаIrь науковоi, науково*погryлярноi та )Dкитково? лiтераryри.
21. Виправленi, доповненi та переробленi видання HayKoBoi, науково-Iтоfiулярноi та ужlтгковоi

лiтератури.
22.азнайомчий, редакцiйний та виробrrичий етапи у роботi редактора з текстами HayKoBoi

науковO-попу-пярноТ та yxil/tTкoвoi лiтераryри.
2З. Передмова та пiсляслово у на)д(овOму виданнi.
24. KoMeHTapi i примiтки у науковому виданнi.
25. Анстовал*rй, промiжний та завершаllъr*rй звiт.

Екзаменатор T.LУс
О. В. Гррдьова


