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іромадянками свого народу..., щоб як добра приятелька з далекого міста прийшла до вас, до
хати та й повчала, радила, помагала, подаючи вам найкращі ради-лоради" [5, 1932, N2 1, с. 2].
Оскільки чимало жіночих видань виконували функцію помічника та порадника госпо
динь, то неважко здогадатися, що більшість статей у часописах присвячувалась побутовим
питанням. (Власне завдяки порадам, рекомендаціям, настановам, відповідям на запитання чи
тачки були зацікавлені у придбанні того чи іншого журналу.) Починаючи від найелементар
нішого ("Чому люде хорують? ", "Порядок в хаті", "Як чистити вікна", "Як плекати огірки в
полі”) і закінчуючи рекомендаціями щодо лікування, догляду та виховання дітей ("Що і як ва
рити хворим", ,гХвороби наших дітей"), використовуючи різні жанри (аналіз, повідомлення,
замітка, стаття чи репортаж), видавці "сільських" журналів намагалися торкатись найрізно
манітніших аспектів життя селянок і подавати їх у доступній, цікавій, а головне — в
оригінальній формі діалогів, віршів, гумористичних нотатків і т.д. Власне, завдяки простоті та
доступності написаного, намаганням зважати на читацькі запити та побажання, вмінню знай
ти спільну мову зі своїми читачками редакції часописів "Жіноча доля", "Українка" та
"Українська господиня" зуміли зацікавити своїх читачок і стати їхніми подругами та порадни
цями упродовж тривалого часу. Авторами публікацій були враховані всі нюанси і “правила”
спілкування з сільським жіноцтвом: використання розмовної мови, фразеології і колоритних
порівнянь; вживання нескладних синтаксичних конструкцій, доступних термінів, власних назв;
намагання спростити виклад, з одного боку, і надати йому емоційності та образності, з другого.
Періодичні жіночі видання, що призначалися для міщанок, відрізнялися від "сільських"
часописів помітною вишуканістю не лише при виборі жанрів матеріалів і їх тем, але й стилю
викладу, мови авторів публікацій. Зважаючи на рівень читачок, редакції дозволяли собі торка
тись питань щодо "плекання домашньої культури", історії виникнення певних традицій, мис
тецького аналізу речей, оцінки європейської моди і т.ін. Зокрема, у часописі "Нова хата” по
дається ряд статей, присвячених філософії української оселі, справді нової хати (у побутовому і
філософському трактуваннях). А журнал "Жіноча доля" на своїх шпальтах містить роздуми
емігрантів про Україну, українську родину в порівнянні із стилем життя людей інших країн.
Намагання авторів публікацій оригінально й щкаво подати тему переростають у появу в
"міських" жіночих журналах великої кількості нових жанрів (замальовок, портретів, фейле
тонів, репортажів), іншомовних украплень, цікавих художніх образів, тематичних ілюстрацій.
Підхід до висвітлення побутової тематики в періодиці для місцевих жінок також дещо інший —
автори часописів дискутують на шпальтах про естетику моди, звертаючи увагу на культуру
жіночого тіла, побутовий етикет. Самі видання свідчать, що міські читачки цікавіше сприй
мають стагті-роздуми, настроєві замальовки, аналітичні та дискусійні матеріали.
Загалом, галицька жіноча преса відіграла велику роль у створенні світогляду
українського жіноцтва. Видавці й автори публікацій, дотримуючись інтелігентної виразності,
предметної аргументації, джентльменського тону розмови та літературної витонченості, орієн
туючись на коло своїх читачів і їхній культурний рівень, смаки та інтереси, намагалися пере
творити свої видання в науково-популярні, просвітницькі часописи, які не лише подавали б
конкретні практичні поради, але й змогли підвищити соціально-культурний рівень жінок, їх
власну гідність і незалежність.
1. Громадянка: Двотижневик. 1938. 2. Жінка: Орган центрального українського жіночого товариства “Союз
українок“ у Львові. 1935—39. 3. Жіночий голос: Часопис українських працюючих жінок. 1931—39. 4. Жіноча доля:
Часопис для українського жіноцтва. 1925—39. 5. Жіноча воля: Часопис для сільських господинь. 1932—39. 6. Нова
хата: Журнал для плекання домашньої культури. 1925—39. 7. Світ українки: Жіночий популярний часопис. 1938.
8. Українська господиня: Додаток до "Сільського господаря". 1929. 9. Українка: Популярний часопис
центрального жіночого товариства "Союз українок" у Львові. 1938—39.
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ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ
Г.В . Янишівська
Розглядаються проблеми; пов’язані з нечіткістю типологічного опису наукових журналів як у
нормативнихдокументах, так і в наукових дослідженнях. Пропонується видавничий погляд на вироблен
ня єдиної типологіїнауковоїперіодики.
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Рассматриваются проблемы, связанные с нечеткостью типологического описания научных жур
налов как в нормативныхдокументах, таки в научных исследованиях. Предлагается издательский подход
к формированию единой типологии научной периодики.
Наукова преса вже надійно зайняла свою нішу серед загальної маси засобів масової ін
формації. За підтвердженням цього факту звернімося до вислову про роль наукової періодики
відомого науковця Ліхтенштейна: "Журнал — основний провідник в науці і техніці. Журналові
належить провідна роль в оперативності інформації і пропаганді наукових знань" [2, с. 246].
Не варто занижувати важливість ролі наукової літератури у розвитку знань. Та слід по
годитись і з тим, що за оперативністю й масовістю "споживання" вона поступається науковим
періодичним виданням. Саме в журналах з’являються перші публікації про наукові відкриття,
перші матеріали оглядового характеру, які часто у майбутньому лягають в основу наукових
монографій. Саме в науковій публіцистиці автори можуть не обмежувати себе у застосуванні
емоційних засобів виразності. Саме у науковій пресі зароджуються "революційні" наукові рухи.
Однією з нерозроблених проблем наукової періодики є питання типологічного поділу
науково-періодичних видань. Якщо звернутись до державного стандарту України "Видання.
Основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 3017-95", то поділ періодичних видань відбуваєть
ся таким чином: науковий журнал, науково-популярний журнал і виробничо-практичний жур
нал. Щодо визначень, читаємо наступне: "13.7. Науковий журнал. Періодичне журнальне ви
дання статей та матеріалів, теоретичних досліджень, а також статей та матеріалів прикладного
характеру, призначене переважно фахівцям певної галузі науки. 13.8. Науково-популярний
журнал. Періодичне журнальне видання статей та матеріалів з основ наукових знань з попу
лярними відомостями щодо теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузі науки,
культури, практичної діяльності, що служить поширенню знань та самоосвіти. 13.9. Виробни
чо-практичний журнал. Періодичне журнальне видання статей та матеріалів з техноло
гії,техніки, економіки, організації виробництва або практичної діяльності з методичними
розробками, призначене працівникам певної галузі".
Не можна заперечити той факт, що з точки зору грамотності визначень стандарт пра
вильно розподілив видання за типами. Але, по-перше, це дуже умовний і загальний поділ. Подруге, ці видання не збігаються з реальним поділом, а тому стандарт не має практичного засто
сування.
Зробивши дослідження серед існуючої сьогодні маси наукової преси, ми не зустріли
жодного видання з визначенням, яке нам пропонує стандарт. Сучасні журнали є надзвичайно
інформативно насиченими. Тому, до прикладу, видавці в основному визначають видання од
ночасно і як наукове, і як виробниче, або як науково-суспільне, науково-технічне та ін. Задля
того, щоб привести до спільного знаменника теоретичний і практичний типологічний поділ
науково-періодичних видань, потрібно розширити поділ у державному стандарті. Тоді для
представників реальної видавничої практики значно полегшиться робота і видавці не будуть
"вимудрювати" типологічні визначення свого часопису, а орієнтуватимуться на визначення
державного стандарту.
Намагаючись наблизити проблему типології наукової преси до розв’язки, ми вирішили
звернутись до версії типологічного поділу видань АЛ. Акоповим [1, с. 46]. Цей метод відомий і
визнаний серед науковців як чіткий за розподілом видань і практичний для застосування.
А.І. Акопов пропонує такі типи наукових періодичних видань: технічні і природничі
загальні наукові журнали; спеціальні технічні і природознавчі журнали, які, у свою чергу,
діляться на науково-технічні та науково-природничі; науково-виробничі журнали; наукові ін
формаційно-технічні журнали, науково-суспільні журнали.
Технічні та природничі загальнонаукові журнали характерні тим, що висвітлюють про
блеми однієї галузі. Вони охоплюють широкий спектр питань, які стосуються однієї потужної
галузі науки. Серед матеріалів тут можна зустріти як оглядові статті із загальними висновками
про роботу галузі, так і вужчі за тематикою та спеціалізацією статті виробничо-технічного
змісту. У цих журналах містяться матеріали про найвизначніші відкриття, події чи найглобальніші проблеми галузі. Серед вітчизняних сучасних наукових журналів до них належать: "Рідна
школа”, "Весник зоологии", "Український біохімічний науковий журнал", "Вісник аграрної нау
ки", "Український географічний журнал", "Машинознавство”, "Лікарська справа", "Будівництво
України", "Пам’ять століть" та ін.
Спеціальні технічні природознавчі журнали завжди мали високий рівень теоретичних
матеріалів. Оскільки цей тип видань висвітлює проблеми вузької галузі, тут вміщують статті
вузькопрофільної тематики. Переважають статті про результати досліджень. Є багато графічно
го матеріалу. В свою чергу дані видання поділяються на науково-технічні та науковоприродничі журнали. До науково-технічних можна віднести: "Теорія і практика металургії'1,
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"Вісник геодезії і картографії", "Технология и конструирование в электронной аппаратуре" та
ін.
До науково-природничих належать: "Фізіологічний журнал", "Физиология и биохимия
культурных растений" та ін.
Чимало на ринку наукової періодики і науково-виробничих журналів. Ці видання охо
плюють на своїх сторінках як теоретичні, так і виробничі проблеми галузі. Здебільшого вони
спрямовані на обслуговування сфери виробництва, що належить до тієї чи іншої галузі науки.
Читачами науково-виробничих видань є в основному інженери-практики, через що більшість
матеріалів у них носить практичний характер. Основним жанром таких журналів є інформа
ційно-технічні та теоретичні статті. Тут друкуються останні вказівки керівництва відомств га
лузі, розповіді про роботу різних фабрик, заводів, про нові технології і продукцію. Серед віт
чизняних видань варто виділити: "Захист рослин", "Сільськогосподарська техніка України",
"Український пасічник", "Міське господарство України", "Автошляховий України", "Охорона
праці", "Зерно і хліб" та ін.
До інформаційно-технічних журналів належать видання, основу яких складають Інфор
маційні матеріали та технічні новини. До цих видань переважно належать звіти різних галузе
вій відомств. Детальнішим вивченням таких видань ми не займалися, оскільки вони не вхо
дять до загальної маси наукових журналів.
Окремо А.І. Акопов виділяє науково-суспільні видання.Якщо намагатися визначити да-^
ний тип журналів за стандартом, то суспільно-наукові видання опиняться на межі наукових і
науково-популярних журналів. Наукові за змістом матеріалів і популярні за манерою подання
тем, ці видання не підпадають під жодну категорію визначення. Читачем такого журналу є
будь-яка високоінтелектуальна людина. Матеріали тут широкі за тематикою і жанристикою,
стосуються як наукових, так і суспільних проблем.
Таким чином, типологія наукової періодики потребує ще неабиякого доопрацювання та
удосконалення. Перш за все, потрібно виходити з того, які видання є на сучасному ринку нау
кової преси. Слід проаналізувати, чому саме так визначили їх видавці і, відштовхуючись від
цього, зробити типологічний поділ наукової преси. І події повинен бути не лише чіткий, а й
можливий для практичного застосування. Це полегшить роботу всім працівникам науки та
видавничої сфери, а також допоможе читачам орієнтуватися в масі наукової періодики з тієї чи
іншої тематики.
1. Акопов А.І. Отечественные специальные журналы: 1765—1917. Ростов, 1986. 2. Лихтенштейн Е.С.,
Михайлов А.И. Редактирование научной, технической литературы и информации. М,, 1974.
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ПРОСУВАННЯ КНИГИ НА РИНКУ: ДО ПРОБЛЕМИ
УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ
Г .М .К лю чковська
У статті розглядаєт ься напрям ок книж кового м аркет ингу - паблісит і. Висвіт лю єт ься стан у ц ій
сф ері в У країні, А налізую т ься п р и ч и н и пасивност і суб’єктів паблісит і - видавця, засобів м а со во ї інф ор
м а ц ії та автора к н и ги щ одо ін іц ію ва н н я тар еа ліза ц ії а к ц ій з п р осування к н и ги в У країні.
В статье рассмот рено направление книж ного маркет инга - паблисит и. Освещается полож ение в
этой сф ере в У краине. А нализирую т ся пр и чи н ы пасивност и субъект ов паблисит и - издат еля, средств
м ассовой инф орм ацш г и автора к н и ги в от нош ении и ниц и и р о ва ни я и р еа ли за ц и и а кц и й с ц елью пр о движ ения к н и ги в У краине.

Книжковий маркетинг як цілісний комплекс заходів, спрямованих на просування
книги на ринку, в Україні сьогодні мало знаний і практично не обговорюється, не кажучи вже
про планомірну його реалізацію. Окрім браку досвіду і практичних навичок, на це існують
вельми серйозні причини, серед яких ключовою є слабкість сучасної видавничої справи і недо
статня фінансова потужність видавництв для дослідження іринку та просування своїх книг,
що за умови правильної організації повноцінного процесу вимагає таких витрат, які не окупить
навіть вдала реалізація накладу книги. Розуміючи це, видавці вважають за доцільніше спрямо
вувати рекламні зусилля лише у бік книжкової торгівлі, яка є найближчою і найчіткіше
окресленою аудиторією споживачів. Украй рідко об’єктом уваги видавців є масова аудиторія, а
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