
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ 

Головним завданням циклової комісії є забезпечення професійної та 
практичної підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Видавнича справа і редагування» зі спеціальності «Журналістика» галузі знань 
«Журналістика»  за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. 

Стратегічною метою навчальної та науково-методичної діяльності 
циклової комісії є формування нової генерації фахівців з журналістики, фахівців 
видавничої справи, редагування, готових працювати в умовах сучасного 
інформаційного суспільства. Підготовка висококваліфікованих журналістів, 
фахівців видавничої справи і редагування є невід’ємною складовою 
загальногоосвітнього процесу Коледжу КиМУ. 

Циклова комісісія видавничої справи і редагування забезпечує формування 
комплексу знань та навичок з виконання робіт, пов’язаних з організацією 
видавничої справи та редакційною підготовкою усіх видів текстових, 
ілюстраційних, аудіо- та відеоповідомлень, паперових та електронних видань. 
Особлива увага приділяється засвоєнню студентами відповідних положеннь 
законодавства України про видавничу справу; нормативних та соціальних засад 
редагування; оволодінню загальною методикою коректури і редагування, 
методикою об’єктивного оцінювання авторського твору; структурою 
редакторського аналізу; типологічною та жанрово характеристикою 
періодичних матеріалів у засобах масової та соціальної комунікації; розумінню 
соціальних та методологічних засад створення та редакторського опрацювання 
журналістських повідомлень; основ маркетингових концепцій функціонування 
видавничої структури в умовах ринку.  

 Основні напрямки роботи циклової комісії видавничої справи і редагування:  

 підготовка фахівців, які розуміють закономірності формування та розвитку 
видавничих і редакторських процесів у взаємозв’язку з розвитком 
політичної, економічної, культурної та інших суспільних сфер; 

 науково-методична діяльність; 
 реалізація культурно-освітнього потенціалу в організації комфортного 

існування в інформаційному просторі, забезпечення необхідною 
інформацією;    

 формування національних традицій видавничої й редакторської 
діяльності;  

 застосування комп’ютерних  та інформаційних технологій у сфері 
журналістики;  

 виокремлення особливостей редакторської підготовки окремих типів 
видань, ринку видавничої продукції;  

 розвиток мовної грамотності, формування словникового запасу, мовного 
чуття й стилю редагування;  

 маркетингові дослідження видавничого ринку в Україні і світі. 



Діяльність педагогічного колективу циклової комісії видавничої справи і 
редагування зосереджена на:  

 ефективному використанні навчальної та виробничої баз, спеціальної 
інфраструктури;  

 підвищенні ефективності навчально-виховного процесу на основі 
використання сучасних технологій навчання;  

 забезпеченні взаємодії між навчальними дисциплінами з метою 
вироблення оптимальної схеми підготовки молодшого спеціаліста; 

 науково-методичному обґрунтуванні та вдосконаленні методики 
навчання;  

 проведенні науково-дослідної роботи, апробації та використанні її 
результатів;  

 підготовці наукових, навчально-методичних та інших видань,  які 
допоможуть студентам в оволодінні знаннями в галузі видавничої справи і 
редагування; 

 проведенні цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, ділових ігор, 
диспутів, на який узагальнюється світовий і національний досвід 
удосконалення видавничої справи і редагування. 

Для забезпечення якості навчального процесу створені спеціалізовані 
кабінети і лабораторії:  

 безпеки життєдіяльності з основами охорони праці; 
 кабінет інформатики і інформаційних технологій; 
 комп’ютерний клас; 
 прес-центр; 
 редакторська студія; 
 навчально-виробнича телестудія; 
 навчально-виробнича радіостудія; 
 кабінет реклами; 
 студія звукозапису; 
 навчальні мультимедійні аудиторії. 

Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін як: соціологія 
масової комунікації; сучасна українська мова і практична стилістика; 
комп’ютерно-видавничі технології; основи репрографії та компютерного 
дизайну; вступ до спеціальності; основи сучасної поліграфії; культура мовлення; 
загальне редагування; основи редакторської майстерності; історія видавничої 
справи; коректура; редагування наукової, науково-популярної літератури; 
редагування навчальної і довідкової літератури; редагування суспільно-
політичної літератури; редагування художньої і дитячої літератури; 
рекламознавство і підготовка рекламних видань; організація та економіка 
видавничої справи; видавничо-поліграфічні стандарти; іноземна мова ЗМІ; 
газетно-журнальне виробництво; фотожурналістика; сучасний літературно-



видавничий процес; теорія твору і тексту; журналістські жанри; технічне 
редагування та художнє оформлення видань; теорія і методика журналістської 
творчості; агенційна і газетна журналістика; основи книгознавства та 
бібліографії; етика професійного спілкування; історія української та зарубіжної 
журналістики; копірайтинг; WEB-практикум з WEB-дизайну. 

Окрім фахової підготовки, циклова комісія забезпечує практичну 
підготовку студентів Коледжу зі вказаної спеціальності. Практичні навички, а 
саме готовність виконувати стереотипні завдання, систематизувати, 
нагромаджувати первинну інформацію як для виконання певних посадових 
обов'язків, так і для потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме, 
студенти набувають на базі прес-центру Київського міжнародного університету, 
а також редагуючи оперативні інформаційно-аналітичні матеріали для 
періодичних видань. 

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють з кафедрою 
слов’янської філології та загального мовознавства, кафедрою соціальних 
комунікацій, теорії та історії журналістики КиМУ, впроваджують інноваційні 
форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, 
конференцій, круглих столів, регулярно публікують статті у фахових виданнях, 
беруть участь у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального 
рівнів. 

З метою обміну досвідом викладачами циклу проводяться відкриті заняття 
із використанням новітніх технологій і методів; організовують майстер-класи 
провідних журналістів України й зарубіжжя; проводять науково-практичні 
конференції з проблем формування національного й світового інформаційного 
простору і творчі конкурси на найкращу наукову публікацію. 

 


