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В статье рассматривается роль сборни а на чных тр дов
Издательс о-поли рафичес о о инстит та Национально о
техничес о о ниверситета У раины «КПИ» в системе
отечественной и межд народной отраслевой на чно-

профессиональной омм ни ации.

The article examines the role of collections of scientific
works, Publishing and Printing Institute, National Technical

University of Ukraine «KPI» in the domestic and international
industry research and professional communication.

Постанов а проблеми
Ком ні ації в на ці — це

с ладна соціально-інформацій-
на система. Вони є специфічною
формою соціальних відносин,
за я их відб ваються обмін
інформацією, професійна взає-
модія і взаємне стим лювання
на ової діяльності. У системі
на ової ом ні ації ожний а-
нал має свої специфічні власти-
вості і призначений для ви о-
нання певних ф н цій.

На ові ж рнали та збірни и
вважаються найбільш вдалим
засобом на ової ом ні ації я
джерела на ових ідей, теорій,
рез льтатів досліджень. Вони
сл ють ритичном роз ляд
нових іпотез, поширенню нових
знань, розповсюдженню на о-
вої інформації та на овом
спіл ванню в цілом . Том
аналіз ефе тивності фахових
ом ні ацій видавничо-по-
лі рафічній сфері та ни ороз-
повсюдженні має заснов вати-
ся на ґр нтовном вивченні на-

ово-професійних періодичних
видань.

Аналіз попередніх
досліджень
Серед вітчизняних дослід-

ни ів, я і вперше створили сис-
темне явлення про на ові о-
м ні ації, вели а засл а нале-
жить російсь им вченим А. І. Ми-
хайлов , А. І. Чорном , Р. С. Гіля-
ревсь ом , я і започат вали
новий етап розвит явлень
про на ові ом ні ації — інфор-
маційно-системний. Однією з
ласичних вітчизняних праць з
теорії на ової ом ні ації є їх
моно рафія «На чные омм ни-
ации и информати а» (1976), в
я ій в о ремом розділі подано
визначення і хара теристи
основних процесів на ової о-
м ні ації [1]. Фахівці вважають,
що традиційно стр т ра на о-
вих ом ні ацій містить 65 % на-
ової літерат ри, 12–15 % —

особистих зв’яз ів, 10–15 % —
на ових фор мів, 5–10 % —
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неоп блі ованих матеріалів [2,
с. 71].

На д м Г. В. Шемаєвої, пе-
ріодичні видання віді рають ви-
значальн роль процесі на о-
вої ом ні ації і заснов ються
вони, перед сім, за дисциплі-
нарною чи ал зевою озна ою.
Вони мають перева в на о-
вом співтоваристві внаслідо
то о, що п блі ація в ж рналі
дозволяє вченом брати часть
на ових дис сіях, заявляти

пріоритет на на ове від риття,
одерж вати дост п до необхід-
ної на ової інформації [3, С. 74].

На ові ж рнали сприяють
твердженню пріоритетних цілей
на ово-дослідниць ої діяль-
ності, дозволяють знайомитися
із перебі ом певних на ових
досліджень ще до їхньо о завер-
шення, сприяють розвит ові
на и, забезпеч ючи оператив-
н а т алізацію на ових доро-
бо , сл ють своєрідним на о-
вим фор мом для безперервної
ритичної оцін и на ових іпо-
тез і теорій [4, С. 8].

Я зазначає В. С. Паш ова,
фахові ж рнали знайомлять із
професійною льт рою, надаю-
чи явлення про стр т р про-
фесії, її цінності, с ладності та
р шійні сили. Вони є важливи-
ми для форм вання професій-
ної свідомості нових членів про-
фесії, для їхньої освіти й по-
інформованості, а та ож явля-
ють собою цінне джерело отри-
мання нової інформації, онов-
лення професійних знань [5,
С. 277].

О. Ф. Коновець дотрим ється
тієї онцепт альної точ и зор ,
що на ові періодичні видання
сприяють міждисциплінарном

спіл ванню вчених, а поп ля-
ризація знань є важливим ом -
ні ативним процесом. Він в а-
з є, що с часна на ова і на о-
во-поп лярна періоди а має
висо і ом ні ативні можливості
для а тивізації на ової діяль-
ності, адже стала важливою
с ладовою на ово-інформацій-
ної системи, по ли аної забез-
печити ом ні ацію між вченими,
ф н ціон вання ци л «На а—
техні а—виробництво», про-
вадження інновацій [6].

Ґр нтовне вивчення еволюції
на ово о ж рнал та йо о но-
во о вид — еле тронно о —
здійснене дисертаційном дос-
лідженні та моно рафії Т. О. Яро-
шен о. Вона роз лян ла пере-
д мови, особливості та за альні
тенденції розвит на ово о
ж рнал я важливо о засоб
на ової ом ні ації та обґр н-
т вала з мовленість появи еле -
тронно о ж рнал техноло ічни-
ми, е ономічними та іншимифа -
торами розвит людсь ої циві-
лізації. Поява еле тронно о ж р-
нал позитивно вплин ла на
основні ф н ції на ово о часо-
пис , надала їм нових перева ,
зо рема, в оперативності та
зр чності пош ових можливос-
тей. Том еле тронний на овий
ж рнал нині не лише вист пає
вдалою альтернативою своїй
др ованій формі, але й почи-
нає домін вати моделях роз-
повсюдження на ової інфор-
мації [7].

Що стос ється фахових ви-
дань видавничо-полі рафічній
сфері, то історію створення
спеціалізовано о часопис
«Др арство» роз лядає своїй
статті М. Ма ха [8], а ф н ціо-
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н вання дано о періодично о
видання період 1994–2003 рр.
дослідж є Т. П. С хаць а [9]. О -
ляд періодичних видань з пи-
тань видавничої справи і реда-
вання б ло зроблено в п блі-
ації І. Л. Побідаш та Г. Бори-
совсь ої [10]. Основні засади
ф н ціон вання фахово о часо-
пис для видавців в онте сті роз-
вит с часної видавничої спра-
ви роз лядає в своєм дисерта-
ційном дослідженніЛ.Й.Дмитрів.
Вона в аз є, що хаотичність та
нечисленність п блі ацій тема-
тичних досліджень, я і вміщ ють-
ся нині на шпальтах на ових
збірни ів, не дає змо и стабіль-
но забезпеч вати потреби ви-
давничої справи я ал зі. Це
вима ає створення єдино о ча-
сопис , я ий би б в розроблений
фахівцями для фахівців та про-
довжив видавничі традиції фахо-
вих періодичних видань [11].

Мета роботи
З о ляд на важливість ролі

на ових періодичних видань
системі ом ні ацій фахівців ви-
давничої-полі рафічної та ни-
отор овельної сфери, необхід-
но вивчити вплив збірни а на -
ових праць «Техноло ія і тех-
ні а др арства» на розвито а-
л зевої на ово-пра тичної о-
м ні ації.

Рез льтати проведених
досліджень
Збірни на ових праць

«Техноло ія і техні а др ар-
ства» (Technology and technique
of typography) засновано Видав-
ничо-полі рафічним фа льте-
том (нині — Видавничо-полі ра-
фічний інстит т) Національно о

технічно о ніверситет У раїни
«Київсь ий політехнічний інсти-
т т» (НТУУ «КПІ») і в лючено до
перелі на ових фахових ви-
дань У раїни в ал зі технічних
на .

Збірни є не лише офіційним
виданням Видавничо-полі ра-
фічно о інстит т (ВПІ), йо омета
— поширення на ово-пра тич-
но о досвід і обмін інформа-
цією з а т альних проблем ви-
давничо-полі рафічної ал зі.

Я зазначено вст пном
слові до першо о номера ж р-
нал ре тора НТУУ «КПІ» Михай-
ла З ровсь о о, вихід світ
першо о числа фахово о
збірни а — це ва ома подія
житті не тіль и ніверситет , але
й житті раїни. Новий фаховий
збірни стане на оді ба атьом:
від ст дента до на овця, від
др аря до ерівни а др арсь-
о о підприємства [Техноло ія і
техні а др арства. — 2003. —
Вип. 1. — С. 3].

За визначенням оловно о
реда тора на ово о збірни а,
дире тора ВПІ НТУУ «КПІ», д.т.н.,
професора П. О. Кирич а, тема-
тична спрямованість збірни а —
висвітлення теоретичних і пра -
тичних дося нень вітчизняної та
зар біжної на и в ал зі методів
та засобів др , роз ляд про-
блем та перспе тив розвит
техноло ії, матеріалів та техні и
видавничої справи, полі рафії та
поширення видань і розроб а
нової техні и та техноло ічних
процесів полі рафічно о вироб-
ництва, е ономічна страте ія а-
л зі, мар етин та менеджмент
видавничо-полі рафічній справі,
розроб а та дослідження витрат-
них матеріалів др арства [12].
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Матеріали дано о фахово о
збірни а п блі ються раїнсь-
ою, ан лійсь ою, російсь ою,
польсь оюмовами.Періодичність
видання — 4 вип с и на рі . На-
лад — від 200 до 750 (вип. 1 (3)
за 2004 р.) примірни ів.

Вже з перших вип с ів
збірни отримав позитивні від -
и я в У раїні, та і за ордо-
ном — Росії, Німеччині, Біло-
р сі, Польщі, Узбе истані. Завдя-
и йом розширилися на ові
зв’яз и ВПІ НТУУ «КПІ» з іншими
ВНЗ й на овими за ладами
Києва, У раїни та зар біжжя.
Реда ційною оле ією б ло -
ладено од з Мос овсь им
державним ніверситетом др
(МДУД) про співпрацющодо п б-
лі ації на ових досліджень -
раїнсь их авторів на ово-тех-
нічном ж рналі «Проблемы по-
ли рафии и издательс о о
дела», а матеріалів російсь их
авторів — збірни «Техноло-
ія і техні а др арства».
Здійснивши аналіз 33 ви-

п с ів збірни а на ових праць
за 2003–2011 рр., б ло виявле-
но, що найбільша за альна
іль ість авторів — 65 (з них —

61 раїнсь их) б ла вип. 1 (27)
за 2010 р., найменша — 26
вип. 3–4 (9–10) за 2005 р. Най-
більша іль ість станов — 18 (з
них — 16 раїнсь их) представ-
лена вип. 2–3 (4–5) за 2004 р.,
найменша — 4 вип. 3 (29) за
2010 р.

Серед раїнсь их станов
НТУУ «КПІ» та У раїнсь а а аде-
мія др арства (УАД, м. Львів)
займають лідир ючі позиції за
іль істю авторів, що п блі ють-
ся в збірни . Найбільша с п-
на іль ість авторів цих ста-

нов — 51 б ла вип. 1 (27) за
2010 р. і становила 78,46 % від
за альної іль ості авторів та
вип. 1 (31) за 2011 р., що відпо-
відає 83,61 %.

Аналіз ючи іль ість зар біж-
них станов, автори я их п блі-
ються в збірни на ових

праць, в розрізі раїн, виявле-
но, що представни и Росії оп б-
лі вали свої статті в 16 вип с-
ах, Польщі — 15, Білор сі — 8,
Бол арії — 4, Німеччини — 2, Уз-
бе истан — 1 . Найбільша
іль ість зар біжних авторів —

38 б ла вип. 3 (29) за 2010 р.,
я ий б в присвячений п блі а-
ціям ви ладачів, працівни ів та
аспірантів МДУД, найменша —
по 1 автор — б ла чотирьох
вип с ах: 3–4 (9–10) за 2005 р.,
4 (14) за 2006 р., 3–4 (17–18) за
2007 р., 2 (28) за 2010 р.

Детальний аналіз іль ості
авторів, станов подано в
табл. 1, 2, 3.

Я бачимо, збірни на ових
праць ВПІ НТУУ «КПІ» дійсно є
важливим ом ні аційним дже-
релом не лише для вітчизняної
видавничо-полі рафічної та ни-
отор овельної сфери, але й
має певний вплив на міжнародні
фахові ом ні аційні процеси.
Разом з тим, помітно, що в ос-
танні ро и спе тр раїн, зал че-
них до на ово-професійної о-
м ні ації посередництвом
збірни а, зменшився.

«Техноло ія і техні а др ар-
ства» має свій сайт, я ий можна
знайти за адресою: h t t p : / /
druk.kpi.ua. Матеріали сайт до-
ст пні ан лійсь ою, російсь ою,
раїнсь ою мовами. Основні

розділи, та звана наві ація:
За альне; Розділи ж рнал ;
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Таблиця 1
Кіль існий аналіз авторів та станов, де працюють автори

«Техноло ії та техні и др арства», 2003–2005 рр.

Таблиця 2
Кіль існий аналіз авторів та станов, де працюють автори

«Техноло ії та техні и др арства», 2006–2008 рр.

 

2003 2004 2005По азни

1 2 1 (3) 2-3

(4-5)

4 (6) 1 (7) 2 (8) 3-4

(9-10)

Кіль ість авторів ( раїнсь их,

зар біжних)

33

(24, 9)

33

(25, 8)

48

(30, 18)

52

(49, 3)

46

(43, 3)

34

(31, 3)

34

(26, 8)

26

(25, 1)

Кіль ість станов

( раїнсь их, зар біжних)

10

(6, 4)

11

(6, 5)

14

(8, 6)

18

(16, 2)

15

(13, 2)

7

(5, 2)

10

(7, 3)

6

(5, 1)

Кіль ість зар біжних станов в

розрізі раїн  
( іль ість авторів):

Білор сь 1 (4)

Бол арія 1 (1) 1 (1)

Німеччина 1 (2)

Польща 2 (5) 2 (3) 4 (10) 1 (2) 2 (3) 1 (2) 2 (7)

Росія 1 (2) 2 (1) 1 (2) 1 (1) 1 (1)

Узбе истан 1 (6)

Кіль ість авторів:

НТУУ «КПІ» 10 15 19 11 24 19 14 19

УАД 9 5 15 7 4 1 2

Таблиця 3
Кіль існий аналіз авторів та станов, де працюють автори

«Техноло ії та техні и др арства», 2009–2011 рр.

 

2009 2010 2011По азни

1-2

( 23-24)

3 (25) 4 (26) 1 (27) 2 (28) 3 (29) 4 (30) 1 (31) 2 ( 32) 3 (33)

Кіль ість авторів

( раїнсь их,  
зар біжних)

54

(46, 8)

46

(42, 4)

43

(40, 3)

65

(61, 4)

57

(56, 1)

39

(1, 38)

64

(61, 3)

61

(57, 4)

49

(45, 4)

40

( р.)

Кіль ість станов  
( раїнсь их, зар - 
біжних)

8

(5, 3)

8

(6, 2)

9

(7, 2)

9

(6, 3)

8

(7, 1)

4

(1, 3)

8

(7, 1)

7

(5, 2)

6

(5, 1)

6

( р.)

Кіль ість зар біжних  
станов в розрізі раїн

( іль ість авторів):

Білор сь 1 (6) 1 (3) 1 (2) 1 (3) 1 (3) 1 (4)

Польща 1 (1) 1 (1) 1 (1)

Росія 2 (2) 1 (2) 1 (1) 1 (1) 3 (38) 1 (1)

Кіль ість авторів:

НТУУ «КПІ» 32 26 26 50 41 1 36 43 32 30

УАД 9 6 5 1 3 12 8 4 3

 

2006 2007 2008По азни

1-2

(11-12)

3

(13)

4

(14)

1-2

(15-16)

3-4

(17-18)

1

(19)

2

(20)

3-4

(21-22)

Кіль ість авторів ( ра- 
їнсь их, зар біжних)

45

(42, 3)

38

(34, 4)

29

(28, 1)

52

(46, 6)

51

(50, 1)

42

(40, 2)

49

(45, 4)

52

(50, 2)

Кіль ість станов 
( раїнсь их, зар - 
біжних)

11

(9, 2)

12

(8, 4)

14

(13, 1)

12

(9, 3)

12

(11, 1)

8

(6, 2)

10

(8, 2)

9

(8, 1)

Кіль ість зар біжних  
станов в розрізі  
раїн ( іль ість авторів) 
Білор сь 1 (2)

Бол арія 1 (1) 1 (2)

Німеччина 1 (1)

Польща 1 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)

Росія 1 (1) 3 (3) 1 (4) 1 (1) 1 (2)

Кіль ість авторів:

НТУУ «КПІ» 22 14 11 26 33 27 32 38

УАД 9 3 3 6 6 6 1 4
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Реда ційна оле ія; Інформація
для авторів; Адреса, телефони,
e-mail реда ції; Архів ж рнал ;
Publications; Full text articles; Др -
арство молоде; Зворотній зв’я-
зо ; Останні повідомлення.

На сторінці «За альне» по-
відомляється, що збірни на о-
вих праць «Техноло ія і техні а
др арства» виходить що вар-
тально і с ладається з та их
розділів: фахова під отов а; тех-
ноло ічні процеси; машини і ав-
томатизовані омпле си; по-
лі рафічні матеріали, менедж-
мент виробництва; реда вання,
ни ознавство; дизайн (моделю-
вання, оформлення видань та
па овань); на ові новини (до-
повіді, повідомлення, реферати
на ових робіт). Сторін а «Розд-
іли ж рнал » містить цей самий
перелі , але «Фахов під отов »
замінено на розділ «Педа о і а
професійної освіти. Атестація
на ових педа о ічних адрів».

«Архів ж рнал » на сайті, до-
ст пний раїнсь ою мовою, на
момент написання статті вміщ -
вав інформацію про вип с и
збірни а за 2 0 0 3 — 2 0 0 8 рр.
Стр т ра архів — це бібліо -
рафічні описи статей, розташо-
вані за відповідними розділами.
Починаючи з вип. 3—4 (21—22)
за 2008 р., рім бібліо рафічних
описів можна побачити УДК ож-
ної статті, анотацію раїнсь ою
та ан лійсь ою мовами, іль ість
ілюстрацій, таблиць, за їх наяв-
ності, та іль ість назв ви орис-
таних авторами джерел. «Архів
ж рнал », я що ви ористов ва-
ти для пере ляд інші мови,
відрізняється від раїномовної
версії: вміщ є інформацію про

вип с и за 2004—2010 рр. (ро-
сійсь а) та 2 0 0 3 —2 0 0 8 рр. ,
вип. 1—2 (23—24) за 2009 р.
(ан лійсь а).

Архів збірни а на ових
праць дост пний та ож через
еле тронні рес рси Національної
бібліоте и У раїни ім. В. І. Вер-
надсь о о: за адресою
www.nbuv.gov.ua/portal/natural/
Titd/texts.html маємо можливість
пере лян ти вип с и за 2008—
2010 рр. та вип. 1 (31) за 2011 р.

На сторінці «П блі ації» існ є
можливість здійснити пош . Для
цьо о ві ні «область пош »
потрібно ввести назв п блі ації,
а ві ні «поле п блі ації» є мож-
ливість вибрати одне з п’яти зап-
ропонованих полів: автор, рі ,
номер, назва, ласифі ація (ва-
ріанти назв полів д блюються
ан лійсь ою мовою).

Сторін а “Full text articles” —
це повноте стові статті ж рнал
в PDF форматі відповідно до
ро вип с . 2004 рі містить 90
джерел, 2005 — 62, 2006 — 66,
2007 — 59, 2008 — 82, 2009 —
83, 2010 — 126, 2011 — 64.
Дея і статті в цьом спис пред-
ставлені тіль и бібліо рафічним
описом.

Варто зазначити, що веб-
сайт «Техноло ії і техні и др -
арства» — один з чотирьох
веб-сайтів др ованих ж рналів
НТУУ «КПІ». Роз лядаючи йо о
місце Webometrics рейтин ,
дослідни и в аз ють на перева-

цьо о видання з-поміж інших
часописів НТУУ «КПІ» за по аз-
ни ами цит вання (PR) та цінні
файли (RF) [Техноло ія і техні-
а др арства. — 2 0 1 0 . —
Вип. 4 (30). — С. 264].
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Виснов и
Можна ствердж вати, що на -

овий збірни ВПІ НТУУ «КПІ»
дійсно є важливим джерелом
на ово-пра тичної інформації та
засобом ом ні ації між фахівця-
ми сфері видавничої справи,
полі рафії і ни орозповсюджен-
ня. Завдя и цілеспрямованій ре-
да ційній політиці він поширює
свій вплив не лише на вітчизня-
н ал зь, але й створює від-
повідні міжнародні на ово-про-
фесійні ом ні аційні зв‘яз и.

Веб-сайт спеціалізовано о
на ово о видання займає
відповідне місце системі про-
фесійних інтернет-рес рсів і ви-
он є свою роль поширення та
архівно о збері ання на ово-
теоретичних та пра тичних мате-
ріалів видавничо-полі рафічній
та ни отор овельній ал зях.
Разомз тим,стр т ра,наповнен-
ня, оперативність ведення сайт
та доведення інформації про ньо-
о до потенційних орист вачів
потреб ють дос оналення.

1. На чные омм ни ации и информати а [Те ст] / А. И. Михайлов,
А. И. Черный, Р.С. Гиляревс ий ; АН СССР, ВИНИТИ. — М. : На а, 1976. —
435 с. 2. Артамонова Н. О. Засоби на ових ом ні ацій медичній ал зі
[Те ст] / Н. О. Артамонова // Бібліоте ознавство. До ментознавство. Інфор-
моло ія. — 2008. — № 4. — С. 70—78. 3. Шемаєва Г. В. Система на ово-
ал зевих ом ні ацій: теорети о-методоло ічне обґр нт вання [Те ст] /
Г. В. Шемаєва // Бібліоте ознавство. До ментознавство. Інформоло ія. —
2009. — № 1. — С. 72–77. 4. Шемаєва Г. Еле тронні періодичні видання
на ових станов У раїни в системі на ових ом ні ацій [Те ст] / Г. Шемає-
ва // Бібл. вісн. — 2006. — № 5. — С. 8–13. 5. Паш ова В.С. Національні
бібліотечні асоціації: 1876—2008 [Те ст] : моно рафія / В.С. Паш ова. —
Х. : А та, 2009. — 332 с. 6. Коновець О. Ф. На ово-просвітниць а преса
У раїни ХІХ — перша третина ХХ ст. Історія. Теорія. Пра ти а [Те ст] : авто-
реф. дис. … д-ра іст. на : 07.00.10 / Коновець О. Ф. ; Київ. н-т ім. Т. Шев-
чен а. — К., 1994. — 39 с. 7. Ярошен о Т. О. Еле тронний ж рнал в системі
інформаційних рес рсів бібліоте и: др а половина ХХ — почато ХХІ ст.
[Те ст] : автореф. дис. ... анд. іст. на : 07.00.08 / Т. О. Ярошен о ; НАН
У раїни, НБУ ім. В. І. Вернадсь о о. — К., 2008. — 20 с. 8. Ма ха М. Історія
створення часопис «Др арство» [Те ст] / М. Ма ха // Теле- та радіож рна-
лісти а. — 2010. — Вип. 9, ч. 1. — С. 61–68. 9. С хаць а Т. П. Ор анізація
ре ламної діяльності ЗМІ на при ладі часопис «Др арство» / Т. П. С хаць-
а // Техноло ія і техні а др арства = Technology and technique of typography :
зб. на . пр. / НТУУ «КПІ», ВПФ. — К., 2003. — Вип. 2. — C. 122–127.
10. Побідаш І. Л. Часописи ал зі видавнича справа та реда вання [Те ст] /
І. Л. Побідаш, Г. Борисовсь а // Техноло ія і техні а др арства = Technology
and technique of typography : зб. на . пр. / НТУУ «КПІ», ВПІ. — К., 2010. —
Вип. 2. — С. 171—178. 11. Дмитрів Л. Й. Фаховий часопис для видавців:
основні засадиф н ціон вання в онте сті розвит с часної видавничої спра-
ви (світовий та раїнсь ий досвід) [Те ст] : автореф. дис. … анд. на з
соціал. ом ні ацій : 27.00.05 / Дмитрів Л. Й. ; Класич. приват. н-т. — Запо-
ріжжя, 2009. — 19 с. 12. Киричо П. О. Видавничо-полі рафічном фа ль-
тет — 50 ро ів [Те ст] / П. О. Киричо // Техноло ія і техні а др арства =
Technology and technique of typography : зб. на . пр. / НТУУ «КПІ», ВПФ. —
К., 2004. — Вип. 2–3. — С. 4–14.

Рецензент — Н. І. Передерієн о, .е.н.,
доцент, НТУУ «КПІ»

Надійшла до реда ції 15.03.12
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