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ГІДНЕ ПОЦІНУВАННЯФЛАГМАНА
ПРОФЕСІЙНОЇ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПЕРІОДИКИ

Серед дослідж ваних здоб -
вач ою завдань для реалізації
поставленої мети Ї визначити
роль, я віді равав ж рнал
на овій фаховій періодиці не-
залежної У раїни та і: аналіз ста-
н та тенденцій розвит вітчиз-
няної фахової періоди и в заз-
наченій період; особливості ста-
новлення та основні проблем-
но-тематичні напрями п блі-
ацій часопис із здійсненням
йо о періодизації та типоло іч-
но о аналіз .

Джерельною базою емпірич-
но о дослідження сл вали я
архівні до менти, на ові праці,
нормативно-правові а ти,
підшив и ж рнал , та і спо ади
в різні періоди оловних реда -
торів, членів ред оле ії Ї І. А ар-
ова, Ф. Мартиню а, О. Мельни-
ова, Б. Ни ифор а, О. Роз ма,
М. Тимоши а.

Методоло ічна основа робо-
ти баз валась на системном
підході з ви ористанням цілої
низ и методів: істори о-о лядо-
во о, істори о-описово о, істо-
ри о-хроноло ічно о, проблем-
но-тематично о, онтент-аналіз
та статистично о аналіз даних.

Дослідження ж рнал «Др -
арство» проводилось в он-
те сті аналіз більше 35-ти спе-
ціалізованих видань ВПК заз-
наченій період. На ва засл -
ов ють та і тенденції фахової
азетно-ж рнальної періоди и:
середня періодичність Ї 51,7 %
виходили 6–10 ро ів та 36,7 % Ї
шість разів на рі ; середній на-
лад — 3000–4000 примірни ів

14 люто о на засіданні спе-
ціалізованої вченої ради Київсь-
о о національно о ніверсите-
т імені Тараса Шевчен а
відб вся захист дисертаційної
роботи на здоб ття на ово о
ст пеня андидата на із соц-
іальних ом ні ацій Ма хи Ма-
рини Василівни «Ж рнал «Др -
арство» я тип періодично о
видання для фахівців видавни-
чої справи та реда вання».

Нині в У раїні наявність я іс-
ної фахової на ової періоди и,
що повноцінно та ре лярно
інформ вала фахівців, на -
овців видавничо-полі рафіч-
но о омпле с (ВПК) про нови-
ни ал зі, на ові дося нення та
їх пра тичне застос вання с т-
тєво обмежена в різноманітності,
а то й майже відс тня.

В період з 1994 по 2006 рр.
на ово-пра тичний часопис
ВПК «Др арство» орієнт вався
я на видавців, полі рафістів,
та і на ни орозповсюдж вачів,
й непростий період становлен-
ня У раїни я незалежної дер-
жави, пра тично б в єдинимж р-
налом, відомим в раїнсь их і
за ордонних професійних олах
та одним з неба атьох, я і вхо-
дили до перелі на ових фа-
хових видань ВАК У раїни.

Том врахов ючи вищезазна-
чене, об’є том дослідження Ма-
хи М. В. стали мови створен-

ня і етапи розвит на ово-
пра тично о часопис «Др ар-
ство» в онте сті раїнсь ої
фахової періоди и ВПК протя-
ом 1994–2006 рр.
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(23,3 %, причом 20 % реда цій
на лад вихідних даних не оп-
рилюднювали); 53,3 % періоди-
и б ла раїномовною.
Ці авим є досліджений

ор анізаційний аспе т діяль-
ності оле тив «Др арства»:
рім основних видів (вип с
світ фахових на ово-пра тич-
них, історичних п блі ацій; вив-
чення і задоволення читаць о-
о попит ; розв’язання проб-
лем видавничо-полі рафічно-
о, освітньо о та національно-
о напрямів), й додат ові —
часть часопис спеціалізо-
ваних вітчизняних і за ордон-
них вистав ах, семінарах, он-
рсах ; інформ вання про

вихід і поширення професій-
них видань ВПК; надання ре-
да ційно-видавничих, вироб-
ничих, інтернет-посл юридич-
ним і фізичним особам тощо.

Та ож в дисертації проаналі-
зовано та і формальні озна и та
їх вплив на форм вання стилю
часопис , я обся , періодич-
ність, на лад, ео рафію авторів,
наявність анотацій до статей іно-
земною мовою (ан лійсь ою),
інформацію про авторів, ло ічн
стр т р статей, посилань на
літерат рні джерела, ре лам ,
інші додат ові посл и ре-
да ції.

Здоб вач ою при дослід-
женні діяльності часопис «Др -
арство» та ож виявлено, що в

ожном числі видання п блі -

валось середньом 25 авторів,
причом за альний авторсь ий
оле тив б в представлений
близь о 650 вченими, фахівця-
ми видавничо-полі рафічної а-
л зі. Та ож вио ремлено ос-
новні етапи зміни вн трішньої
стр т ри часопис , я а б ла
представлена близь о 70-ма
наймен ваннями різноманітних
розділів та більше 1500 п блі-
аціями не лише на ово о ха-
ра тер .

Отже, представлена дисерта-
ція та отримані рез льтати дос-
лідження мають величезне
пра тичне значення я для вив-
чення історії становлення інфор-
маційно о забезпечення ВПК
У раїни; проблем розвит
вітчизняної фахової періоди и,
та і для створення підр чни ів,
нормативних спец рсів, семі-
нарів, присвячених фахівцям та
на овцям ал зі; під отовці
систематичних по ажчи ів зміст
періодичних видань та впоряд-

вання бібліо рафії раїнсь ої
видавничої періоди и, і я заз-
начили члени спеціалізованої
вченої ради під час захист , о -
ремі рез льтати дисертації, без-
с мнівно, мають неоціненн
пра тичн цінність досвід ф н -
ціон вання часопис «Др ар-
ства» для існ ючих і майб тніх
професійних видань та на ово-
пра тичних ж рналів.

О сана Зорен о, .т.н., доцент, НТУУ «КПІ»
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