
 
 
1. Коли з’явилось перше друковане видання? 
2. Перше друковане видання українського автора. 
3. Життя Івана Федорова як першодрукаря. 
4. Історія «Острозької біблії». 
5. Життєвий шлях першого українського автора друкованого видання. 
6. Мета викладання дисципліни «Технологія поліграфічного виробництва»? 
7. Основні завдання вивчення дисципліни «Технологія поліграфічного 

виробництва»? 
8. Що повинен знати та вміти студент після вивчення дисципліни «Технологія 

поліграфічного виробництва»? 
9. Дайте визначення редакційно-видавничого процесу. 
10. Назвіть етапи РВП. 
11. Складові частини підготовчого етапу РВП. 
12. Що таке апарат видання? 
13. Хто бере участь у підготовці видання? 
14. Назвіть основні обов’язки редактора. 
15. Що являє собою авторський договір? 
16. Що таке концепція видання? 
17. Перерахуйте ознаки моделі видання. 
18. Функціональне призначення видання. 
19. Що таке характер інформації видання? 
20. Призначення наукового книговидання. 
21. Назвіть читацькі групи наукової книги. 
22. Дайте визначення монографії. 
23. Що таке збірка наукових праць? 
24. Що таке автореферат дисертації? 
25. Що містять тези доповідей наукової конференції? 
26. Що таке матеріали конференції? 
27. Як по структурі розподіляються наукові видання? 
28. Які чинники впливають на формування репертуару наукової книги? 
29. Що таке тематичний план? 
30. Що таке науково-популярні видання? 
31. Предмет та тематика науково-популярні видання 
32. Дайте визначення довідковому виданню та назвіть їх різновиди. 
33. Назвіть функції та завдання довідкових видань. 
34. Що таке енциклопедія та її завдання? 
35. Що таке словник та його функції? 
36. Опишіть структуру словників. 
37. Дайте визначення довідника. 
38. Назвіть завдання довідників та опишіть їх структуру. 
39. Дайте визначення навчального видання. 
40. Які функції навчального видання? 
41. Які існують різновиди навчальних видань?  
42. Дайте характеристику навчальному плану. 
43. Дайте визначення навчальній програмі. 



44. Що таке методичні вказівки? 
45. Дайте характеристику підручнику. 
46. Як розподіляються по змісту підручники? 
47. Що таке вузівський підручник та чим він відрізняється від монографії? 
48. Дайте характеристику навчальному посібнику. 
49. Дайте характеристику курсу лекцій та конспекту лекцій. 
50. Що таке практикуми? 
51. Для чого призначений програмований практикум? 
52. Дайте визначення хрестоматії. 
53. Які групи поліграфічної продукції ви знаєте? Приведіть приклади. 
54. Дайте визначення процесу друкування. 
55. Що таке друкарська фарба? 
56. Дайте визначення друкарської форми. 
57. Яке розходження між друкованим і друкуючим елементом? 
58. Дайте визначення пробільного елемента. 
59. Назвіть основні способи друку залежно від розташування друкуючих і 

пробільних елементів. 
60. Назвіть способи друку залежно від стану барвника. 
61. Назвіть способи друку залежно від умов проведення процесу друкування. 
62. Що являє собою спосіб високого друку? 
63. Що таке ксилографія? 
64. Назвіть позитивні й негативні особливості способу високого друку. 
65. Що таке спосіб флексографського друку? Його особливості. 
66. Що являє собою спосіб плоского друку? Назвіть основні види. 
67. Охарактеризуйте непрямий спосіб плоского друку. 
68. Що таке типоофсет? 
69. Що таке прямий спосіб плоского друку? Дайте коротку характеристику 

його видів. 
70. Що таке фототипія і її особливості? 
71. Дайте характеристику літографії. 
72. Що таке ди-літо? 
73. Що таке електрофотографія й ксерографія? Назвіть область їхнього 

застосування. 
74. Що являє собою спосіб глибокого друку? Назвіть його види. 
75. У чому полягає комбінований спосіб глибокого друку? 
76. Що таке глибока автотипія? 
77. Що таке металографія? 
78. Дайте характеристику способу друку - меццо-тинто. 
79. Що таке трафаретний спосіб друку? Його застосування. 
80. Дайте визначення трафарету. 
81. Що таке ризографія й ротаторний друк 
82. Дайте характеристику способу струминного друку. 
83. Що таке анагліфічний друк? 
84. Дайте характеристику акватипії й ірисового друку. 
85. Дайте характеристику комбінованого друку, як одного з видів спеціальних 

способів друку? Його застосування. 
86. Дайте характеристику способу орловського друку й способу тамподруку. 



87. Що таке термографія? 
88. Дайте визначення цифрового друку. 
89. У чому полягає технологія "комп'ютер - друкована машина"? 
90. Яке розходження між технологіями Computer to print і Computer to press? 


