
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у 
VI Тикторівських читаннях «Видавнича 
справа в Україні: на перехресті традицій 
та інновацій», які відбудуться 20—21 травня 
2021 року в Українській академії друкарства. 
Залежно від ситуації та карантинних обмежень, 
що діятимуть на той час, захід відбудеться 
частково або повністю онлайн.

Цьогорічними Тикторівськими читаннями 
вшановуємо 125-літній ювілей та діяльність 
визначного українського видавця, військовика, 
справжнього патріота Івана Тиктора (1896—
1982), а також доробок очолюваного ним 
концерну «Українська Преса» (1923—1939), 
досягнення якого і сьогодні зіставні з успіхами 
найбільших видавничих конгломератів 
світу. Досвід Тиктора — бізнесовий підхід до 
видавничої справи у сполученні з високими 
суспільними мотивами та утвердженням 
національних ідеалів — може і має стати 
дороговказом сучасним видавцям.

VI ТИКТОРІВСЬКІ ЧИТАННЯ
«ВИДАВНИЧА СПРАВА В УКРАЇНІ:
НА ПЕРЕХРЕСТІ ТРАДИЦІЙ
ТА ІННОВАЦІЙ»

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Коло і навколо Тиктора: український видавничий рух 

початку ХХ ст.
2. Книжковий ринок «посттикторівської доби».
3. Про що не знав Тиктор: інноваційні технології у 

видавничій справі.
4. Підручники «Нової української школи»: запозичуючи 

досвід Тиктора.
5. Майбутні Тиктори, шикуйтеся! (дослідження молодих 

науковців).
6. Круглий стіл «Чи потрібні сьогодні Тиктори українській 

державі?».

Всеукраїнська науково-практична конференція



Робочі мови конференції — українська, англійська.
Для участі в Тикторівських читаннях потрібно до 15 квітня 2021 року заповнити 

анкету учасника за посиланням http://bit.ly/anketa_tyktor і надіслати на адресу 
ivantyktor@gmail.com матеріали доповіді та ваше фото.

Організаційний внесок для учасників (окрім студентів) становить 200 грн 
(отримані кошти будуть спрямовані на організаційні витрати, підготовку збірника 
та сертифікатів учасників). Оплата здійснюється після прийняття матеріалу до 
публікації.

Збірник буде опубліковано в електронній формі на сайті Української академії 
друкарства та розіслано учасникам конференції на електронну пошту.

До збірника приймаємо матеріали обсягом 3—4 сторінки, оформлені за такими 
вимогами: гарнітура шрифту Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,5, усі 
береги по 2 см, абзацний відступ 1,25 см. Стаття має містити УДК, анотацію (до 500 
знаків з прогалинами), ключові слова (5—10 слів) — українською та англійською — і 
список використаних джерел, укладений в алфавітному порядку за ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання». На усі позиції списку в тексті статті повинні бути посилання 
у квадратних дужках, наприклад, [23, с. 145] або [15, 21]. Рисунки, таблиці мають 
містити заголовки та мати посилання на них у тексті.

Зразок оформлення матеріалів збірника:

УДК 007:304:655(075.2)
ВИДАВНИЧА КУЛЬТУРА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА:

РЕДАКТОРСЬКІ ТА ДИЗАЙНЕРСЬКІ АСПЕКТИ

Надія Зелінська, Галина Листвак

На прикладі добірки шкільних підручників останніх років, а також підручників 
«Нової української школи» для першого класу розглянуто основні аспекти видавничої 
культури. Особливий акцент зроблено на редакторських та дизайнерських аспектах 
культури видання. Виокремлено найвагоміші проблемні моменти, які простежуються як 
у підручниках останніх років, так і у виданнях нового зразка. Запропоновано можливі 
шляхи видавничої оптимізації за кожним із цих моментів.

Ключові слова: шкільний підручник, культура видання, оптимізація видавничого 
продукту, редакторські аспекти, дизайнерські аспекти.

PUBLISHING CULTURE OF SCHOOL TEXTBOOK:
EDITORIAL AND DESIGN ASPECTS

Nadiya Zelinska, Halyna Lystvak 

The article deals with the main aspects of publishing culture which are considered on 
the example of school textbooks selection from recent years, including first grade textbooks 
published within «New Ukrainian School» programme. The particular emphasis is made on the 
editorial and design aspects of the publishing culture. The most important issues in this school 
textbooks selection are highlighted in the article. Each of these issues has possible ways of 
publishing optimization, some of them are offered in the article.

Keywords: school textbook, publishing culture, publishing product optimization, 
editorial aspects, design aspects.



Амбітні завдання, що постали перед освітньою системою України у зв’язку з 
початком реалізації реформи «Нова українська школа» (НУШ), неможливо вирішити без 
партнерської взаємодії з установами та організаціями, що забезпечують її функціонування. 
Водночас, створюючи, відповідно до Концепції НУШ, «школу, у якій буде приємно 
навчатись і яка даватиме учням не тільки знання... а й вміння застосовувати їх у житті» 
[1], не можна уникнути й перегляду підходів до цих «помічників».
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Розширені та доповнені доповіді, оформлені у вигляді статей, за рекомендацією 
оргкомітету можуть бути опубліковані в науково-технічному збірнику «Поліграфія і 
видавнича справа» http://pvs.uad.lviv.ua/uk, який є фаховим виданням з технічних 
наук та соціальних комунікацій. Збірник індексується в міжнародних базах даних 
«Index Copernicus», «Google Scholar», «ResearchBib», «Innospace Scientific Journal 
Impact Factor», «Journal Factor» та «Directory Indexing of International Research 
Journals Cite Factor». Публікація у збірнику оплачується окремо, вартість — 60 грн 
за сторінку. Вимоги до статей див.: http://pvs.uad.lviv.ua/uk/requirements.
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м. Львів, вул. Під Голоском 19 (головний корпус УАД).

Контактна особа:
Галина Листвак, моб.: 0673101519,

e-mail: ivantyktor@gmail.com

Дякуємо за співпрацю!


