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ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ, ЇХ ТЕМАТИКА 
 

Лекція 1. Мета викладання навчальної дисципліни. 

Поняття технології.  Редакційно-видавничий процес 

(РВП). Етапи РВП. Підготовчий етап РВП. 

Авторський оригінал твору. Редакційна обробка 

авторського оригіналу твору. Редакторська 

підготовка апарата видання. Виробничий етап 

редакційно-видавничого процесу. Підготовка 

видавничого оригіналу. Коректура в редакційно-

видавничому процесі. 

 

Лекція 2. Авторський оригінал видання. Основні 

вимоги до авторського оригіналу і правила його 

оформлення. Рекомендації з набору тексту. Загальне 

форматування й стилі. Тире, математичний мінус і 

дефіс. Скорочення.  Місцеве форматування.  Пробіли. 

Нерозривні пробіли. Інтервали, одиниці виміру й 

десяткові дроби. Використання символів. Списки й 

бюлетені. Таблиці. Рисунки. Формули. Перевірка 

тексту.  

 

Лекція № 3. Формули в наукових виданнях. Правила 

розмітки формул. Правила підготовки рисунків і 

ілюстрацій. Створення копій екрана. Необхідні 

розподільна здатність і кількість кольорів монітора. 

Формат файлів. Пояснювальні написи на малюнках. 

Фотографування й сканування малюнків. 

Використання цифрового фотоапарата. Сканування 

фотографій. Сканування малюнків. Підготовка 

векторних ілюстрацій.   Вимоги до носіїв авторського 

оригіналу.  
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Лекція 4. Редакційна обробка авторського оригіналу 

твору. Поняття оригіналу твору. Оригінал-макет. 

Видавничий оригінал. Типографська система мір. 

Авторський аркуш. Обліково-видавничий аркуш. 

Фізичний друкований аркуш. Умовний друкований 

аркуш. Формат видання. Обсяг видання. Основні 

редакційно-верстальні терміни.  Топографіка.  

 

Лекція 5. Основи типографіки. Основні терміни 

типографіки. Основні одиниці виміру шрифту. 

Міжсимвольні і міжрядкові пробіли. Кернінг. Трекінг. 

Інтерліньяж.  Анатомія букви і її елементи. Величина 

шрифту в наборі. Класифікація гарнітур. Антиква 

старого стилю. Перехідні шрифти (антиква барокко). 

Шрифти нового стилю (антиква класицизму). 

Гротески. Вільна антиква. Рукописні й каліграфічні 

шрифти. Закономірності вибору шрифтів. 

 

Лекція 6.  Набір полоси.  Терміни набору полоси. 

Міжслівні пробіли.  Форматування абзаців. Спуск 

полос. Способи виділення тексту. Шрифтові прийоми. 

Зміна накреслення шрифту. Набір прописними. Набір 

капітеллю. Нешрифтові прийоми. Розрядка. Втяжка. 

Відбиття. Виворітка.  Змішані прийоми.  Загальні 

міркування (рекомендації) про прийоми виділення 

тексту. 

 

Лекція 7. Набір таблиць. Терміни, які застосовуються 

при верстці таблиць. Основні правила верстання 

таблиць. Цифрові дані в колонках таблиць і висновках.  

Текстові дані в колонках таблиць. Види таблиць. 
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Розстібні таблиці. Клаптикові таблиці. Полосні 

таблиці. Поперечні таблиці. Розстібні поздовжні 

таблиці. Поздовжні розстібні таблиці із клаптиком. 

Розворотна таблиця. 

 

Лекція 8. Фільтрація звукових сигналів. Загальне 

уявлення про фільтрації сигналів. Різновиди і типи 

фільтрів. Аналогові і цифрові фільтри. Пасивні і 

активні фільтри. Лінійні і нелінійні фільтри. 

Рекурсивні і нерекурсивні фільтри. Фільтр нижніх 

частот (ФНЧ). Фільтр верхніх частот (ФВЧ). 

Смуговий фільтр (СПФ). Режекторний фільтр (СЗФ). 

Різні види апроксимації АЧХ ФНЧ. Передавальна 

функція фільтру. Приклади найпростіших пасивних 

аналогових фільтрів. 

 

Лекція 9. Редакторська підготовка апарату видання. 

Поняття апарату видання, його призначення і склад. 

Підготовка довідкового апарату. Вихідні відомості. 

Правила оформлення реферату. Бібліографічний 

апарат. Передмова і вступна стаття. Післямова, 

примітки і коментарі. Покажчики. Додатки. Перелік 

вихідних відомостей, розміщуваних в неперіодичних 

друкарських виданнях. Міжнародна стандартна 

нумерації серійних видань. Міжнародна стандартна 

нумерація книг. 

 

Лекція  10. Кодовані носії шрифтів. Шрифти 

TrueType. Шрифти Adobe Type 1. Формат OpenType. 

Рекомендації по застосуванню шрифтів.  Формати 

файлів зображень. Формати TІFF та EPS. Формат 

DCS - Desktop Color Separatіon. Формат PSD - 
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Photoshop document. Формат JPEG.  Підготовка 

публікації для передачі на фотоскладальний автомат. 

Варіанти Передачі публікації для передачі на 

фотоскладальний автомат. Правильний вибір 

програми для верстки. Перевірка шрифтів. Векторні 

зображення й обтравки. Якість стикування 

зображень. Растрова графіка. Контроль верстки. 

 

Лекція 11. Шрифти в EPS-файлі. Включення 

(впровадження) шрифтів в PostScript-файл. Включення 

(впровадження) шрифтів у файл PDF. PostScript-

помилки. Типові ситуації при створенням PostScript-

файлу. Створення PDF/X. Коректура в редакційно-

видавничому процесі. Коректура як процес, її основні 

завдання. Видавнича і друкарська коректури. 

Завершальний етап редакційно-видавничого процесу. 

 

Лекція  12. Основи друку напівтонових і кольорових 

ілюстрацій. Напівтонове зображення. Градація в 

поліграфії. Автотипія. Автотипний синтез кольору. 

Адитивний синтез кольору. Субтрактивний синтез 

кольору. Кольороподіл. Кольороподілене зображення. 

Кольоропроба. Екранна кольоропроба.  Основні 

терміни. Растровий елемент. Растровий друк. 

Растрування. Лініатура растра. Відносна площа 

растрових елементів. Муар. Дуплекс. Колірний охват. 

Тріадий друк. 

 

Лекція 13.  Типографія. Основні поліграфічні терміни. 

Поліграфічний процес. Друк оперативний. 

Репродуктивні процеси. Друкарські процеси. 

Друкарська фарба. Друкарська форма. Друкуючий 
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елемент.  Способи друку. Спосіб високого друку. 

Спосіб флексографічного друку. Спосіб  орловського 

друку. Спосіб глибокого друку. Спосіб плоского друку. 

Спосіб  офсетного друку. Спосіб тамподруку. Спосіб 

трафаретного друку. Комбінований друк. 

Багатоколірний друк. Ірисовий друк або друк в розкат. 


