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Прoблемa формування прoфесiйнoї культури майбутніх редакторів дитячих 

освітніх видань пoв’язaнa із рoзв’язaнням прoтирiч мiж теoретичним, предметним 

змiстoм цiєї дiяльнoстi тa прaктичним мiжпредметним хaрaктерoм прoфесiйнoї 

дiяльнoстi. Формування прoфесiйнoї культури майбутніх редакторів дитячих 

освітніх видань у процесі фахової підготовки передбaчaє зaбезпечення її пoвнoти 

(пiдгoтoвки дo викoнaння усiх прoфесiйних функцiй), цiлiснoстi (гoтoвнoстi дo 

сaмoреaлiзaцiї тa сaмoвдoскoнaлення). Oдним iз пiдхoдiв дo вирiшення oзнaченoї 

прoблеми є мoделювaння процесу формування прoфесiйнoї культури майбутніх 

редакторів дитячих освітніх видань. 

Питанням моделювання педагогічних процесів, дослідженню можливостей 

моделювання як методу аналізу й синтезу педагогічних систем присвячені 

наукові праці С. І. Архангельського [2], Ю. К. Бабанського [3], В. П. Безпалька 

[4], С. С. Вітвицької [5], В. В. Докучаєвої [6], О. В. Клименюк, О. О. Калити, Є. Л. 

Бережної [7] та ін. 

У цілому поняття "модель" у класичному розімінні розглядають як уявно чи 

матеріально-реалізовану систему, яка адекватно відображає чи відтворює предмет 

дослідження, дозволяє одержати нову інформацію у ході його вивчення [1, с. 19]. 

Сучасні науковці зосереджують увагу на тому, що модель – це знакова 

система, за допомогою якої можна відтворити дидактичний процес як предмет 

дослідження, показати в цілісності його структуру, функціонування та зберегти 

цю цілісність на всіх етапах дослідження [8, с. 31]; інформаційний образ 

реального об’єкта, який відтворює даний об’єкт (систему) з певним ступенем 

точності й у формі, відмінній від форми самого об’єкта (системи); аналогія, 

проміжна ланка між висунутими теоретичними положеннями та їх перевіркою у 

реальному педагогічному процесі [6]. 

Невід’ємним атрибутом формування професійної культури майбутніх 

редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготовки є змістовий 

компонент моделі. 

Зміст навчання розглядаємо як педагогічно обґрунтований, логічно 

упорядкований, фіксований в навчальній документації (програмах, підручниках) 

та необхідний для обов’язкового вивчення навчальний матеріал, що визначає 

зміст діяльності викладача й пізнавальної діяльності студентів. 



Для визначення можливостей формування професійної культури майбутніх 

редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготовки у 

Житомирському державному університеті імені Івана Франка, було 

проаналізовано пакети навчально-методичного комплексу з напряму пiдготовки 

6.030303. "Видавнича справа та редагування" і 6.020303. Філологія. Українська 

мова та література (спеціалізація: "Редагування освітніх видань"). 

У цілому, як показав аналіз, пiдготовка фахiвцiв редакторсько-видавничого 

напряму на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка 

(Навчально-науковий інститут філології та журналістики), включає три цикли 

пiдготовки: гуманітарної та соціально-економічної підготовки; природничо-

наукової підготовки; професійної і практичної підготовки. 

Встановлено, що формування професійної культури майбутніх редакторів 

дитячих освітніх видань, в першу чергу, спирається на вивчення дисциплін циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки ("Сучасна українська 

літературна мова", "Філософія", "Етика і естетика", "Культурологія", 

"Психологія"), які спрямованi на опанування основ наук про людину, суспiльство, 

культуру, суспiльну свiдомiсть та на формування свiтогляду високоосвіченої 

людини. Особливе значення надається вивченню iноземних мов, забезпеченню 

комп’ютерної грамотності, вивченню державної мови, правознавства, соцiологiї, 

фiлософiї, логіки. 

З’ясовано, що у процесі вивчення дисциплін циклу природничо-наукової 

підготовки ("Основи культури видання", "Основи професіональної комунікації", 

"Теорія масової комунікації", "Текстознавство", "Редактор-видавець в ринкових 

умовах" тощо) поєднуються базовi знання з редакторсько-видавничих дисциплiн 

в обсязi, необхiдному для ефективного оволодіння професійно-орiнтованими 

дисциплiнами та вирiшення професiйних завдань. 

Визначено, що дисципліни циклу професійної і практичної підготовки 

("Вступ до спеціальності", "Основи редагування", "Коректура", "Режисура та 

архітектоніка видання", "Художнє оформлення видання", "Жудожньо-технічне 

редагування", "Журнальні видання", "Довідково-енциклопедичні видання", 

"Дитячі видання", "Навчальні видання", "Наукові та науково-популярні видання", 

"Художні видання") складають ядро формування професійної культури майбутніх 

і забезпечують системою базових редакторсько-видавничих знань, формують 

основи професiйної культури, що дає можливiсть вибору певних фахових 

напрямiв у обранiй професiї, а також створює цiлiсну картину свiту, сприяють 

оволодiнню загальнолюдськими, соціально-моральними та естетичними 

цiнностями, розвивають теоретичнi знання та практичнi уміння. 

Узагальнюючий аналiз навчально-методичного комплексу видавничо-

редакторського фаху ЖДУ ім. І. Франка показав, що базова підготовка майбутніх 

редакторів, у межах досліджуваної проблеми, здійснюється у комплексному 

поєднанні вивчення дисциплін кожного із зазначених циклів підготовки. Однак, 

зміст навчальних дисциплін передбачає формування лише окремих проявів 

професійної культури; недостатня увага приділяється формуванню та розвитку 

цілісного уявлення про професійну культуру майбутніх редакторів. Разом із тим, 



відсутня конкретизація завдань і систематизація матеріалу у напрямі формування 

їх професійної культури. 

За таких умов, обґрунтовано необхідність упровадження спецкурсу 

"Професійна культура редактора дитячих освітніх видань", який розглядається у 

межах дослідження, як структурне ядро (стрижень) комплексу предметів, що 

спрямовані на формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих 

освітніх видань. 

Логіка побудови програми спецкурсу "Професійна культура редактора 

дитячих освітніх видань" складається із тем, що розкривають процес формування 

професійної культури, застосування на практиці набутих знань, перетворення їх у 

професійні уміння та навички. 
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