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Спеціальність: 061 Журналістика  

Освітня програма: 061.00.03 Видавнича справа та редагування 

Форма проведення: тестування (передбачається 10 питань закритого типу і 1 

питання відкритого типу). 

Тривалість проведення: 2 академічні години. 

Максимальна кількість балів: 40 балів, а саме: 

36-40 балів — відмінно 

31-35 балів — дуже добре 

26-30 балів — добре 

21-25 балів — задовільно 

16-20 балів — достатньо 

11-15 балів — незадовільно з можливістю повторного складання 

1-10 балів — незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу 

 

Критерії оцінювання: 

Студентам пропонується виконати тестові завдання закритого і відкритого 

типу: 

1. Частина 1 — тест із 5 питань закритого типу. 5 тестових завдань 

закритого типу з вибором однієї правильної відповіді: за кожне — 2 бали, 

всього — 10 балів.  

2. Частина 2 — укладання стислих тез. Стисло висвітлити аналітичні 

проблеми — укласти тези: всього — 30 балів.  

 

Орієнтовний перелік тем, на основі яких створено тести: 

 

1. Значення інновацій для розвитку видавничої галузі. 

2. Видавничий продукт як суб’єкт видавничих комунікацій. 

3. Основні осередки видавничої діяльності в світі. 

4. Видання і видавництва — лідери книжкового ринку України. 

5. Книжкові ярмарки як комунікаційні майданчики. 



6. Головні проблеми видавничої галузі в Україні. 

7. Головні інноваційні явища у видавничій галузі України. 

8. Українські видавці та держава: конфлікти, проблеми, пошук рішень. 

9. Українські видавці та зарубіжні ринки. 

10. Джерела прибутку журналів. Шляхи монетизації. 

11. Проблеми книжкового сегменту видавничого ринку в Україні 

12. Проблеми журнального сегменту видавничого ринку в Україні. 

13. Інноваційні процеси в журнальному сегменті видавничого ринку. 

14. Проблеми газетного сегменту видавничого ринку в Україні. 

15. Інноваційні процеси в газетному сегменті видавничого ринку. 

16. Друкована преса і сучасні виклики медіасередовища. 

17. Проблеми системи книгорозповсюдження. 

18. Інноваційні підходи до розповсюдження преси. 

19. Ефективний видавничий бізнес в Україні. 

20. Актуальний рівень контенту українських газет. 

21. Проблема розвитку читацької культури в Україні. 

22. Ознаки та особливості електронної книги. 

23. Ознаки та особливості онлайн-журналу. 

24. Переваги та недоліки цифрового друкування. 

25. Українські інтернет-книгарні: провідні субʼєкти та їхній досвід. 

26. Соціальні мережі як комунікаційна платформа сучасного 

видавництва. 

 
 

 

Орієнтований перелік питань до іспиту також зазначений у розділах 

«Критерії оцінювання екзаменаційної роботи» на ЕНК. Екзаменаційні тести 

знаходяться в електронному навчальному курсі за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20115 Доступ до тесту буде 

відкритий під час екзамену. 

 

Екзаменатор:                                            Балабанова Катерина Євгенівна 

 

Завідувач кафедри:                                  Масімова Лариса Гагіківна 
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