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П’ять кроків видання ефектного часопису

1. Пошук взірця. Розпочати роботу над часописом рекомендуємо із пошуку взірця, на 
який будете орієнтуватися. Таким взірцем може бути сучасний журнал, наприклад 
«Ло-кальна історія», або журнал періоду, який досліджуєте. До прикладу, при 
дослідженні радянської моди, взірцем можуть слугувати журнали «Работница» чи 
«Радянська жін-ка»... 

2. Створюємо макет. «Редакційна колегія» розробляє 
макет майбутнього номера. Макет – це сукупність ескізів 
та шаблонів оформлення сторінок видання, починаючи з 
обкладин-ки. Слід продумати і змістове наповнення 
вашого видання. Виберіть тематику статей, домовтеся про 
стиль, якого будуть дотримуватися автори матеріалів.

2.1. Вирішіть чи групуватимете ви матеріали у рубрики. 
Інформація в часописі мо-же бути подана як інтерв’ю, 
оглядова чи аналітична стаття. Часопис може вміщувати 
та-кож оригінальні твори, їх частини або переклади. 
Передовицю (передову статтю) номера пише головний 
редактор. У цій статті він оприлюднює свою точку зору 
щодо матеріалів, вміщених у номері, теми номера.

2.2. Визначтеся із форматом часопису (його розміром). Подумайте як ви будете 
ви-діляти заголовки, підзаголовки, як розміщуватимите текст на сторінці, які тексти 
супро-воджуватимите ілюстраціями, які саме ілюстрац� будете використовувати. 

2.3. Спробуйте зібрані вами матеріали схематично розмістити на обраному вами 
форматі. Пам’ятайте про такі елементи часопису як обкладинка. зміст Не забудьте 
внести у макет склад редакторської коміс�, авторів, консультантів, можливо, і 
спонсорів вашого видання.

Обкладинка як обличчя часопису, повинна містити 
назву, порядковий  номер та рік випуску. Оскільки 
часопис періодичне видання, то назва і � дизайн мають 
зберігатися щовипуску. Кожен випуск може мати свою 
тему, зазначену на обкладинці. На обклади-нку 
виносять назви і найцікавіших матеріалів, що ввійшли у 
номер. Для створення гар-ної обкладинки 
скористайтеся можливостями Canva . Розробку 
обкладинки довірте чле-нові команди, який має 
художній смак і хотів би спробувати себе у ролі 
дизайнера. Адже обкладинка приваблює читачів і 
заохочує їх до перегляду матеріалів. 
3. Визначаємось зі змістом. На першій сторінці 
часопису розмістіть його зміст. У змісті вкажіть назви 
статей, їх авторів та номер сторінки, на якій 
починається стаття. Можна проілюструвати зміст, 
використавши зображення із статті. 
Перша сторінка журналу «Святкова подорож: відчуй 
зиму 80-х»

4. Овормлення часопису. Для створення 
часопису найчастіше використовують 
програму Indesign. Користуватися нею 
не складно, але треба трохи 
попрактикуватися. Також мо-жна 
скористатися готовими шаблонами 
часописів у Word, Canva.

Методика створення історичного часопису
 на прикладі проєкту «Святкова подорож: відчуй зиму 80-х»  

Обкладинка журналу «Святкова 
подорож: відчуй зиму 80-х»

Обкладинка журналу «Святкова 
подорож: відчуй зиму 80-х»

Тут можна створити гарну 
обкладинку

Журнал «Святкова подорож: 
відчуй зиму 80х»

ВСП «Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства» - ку-зня 
майбутніх видавців. Тому ще на першому курсі, коли у розкладі переважають загально-освітні 

предмети, студенти прагнуть відчути себе журналістами, редакторами, дизайнерами чи 
видавцями. Історичне дослідження, результатом якого став часопис, допомогло студен-там 

ознайомитися з особливостями обраної професії. 

Переваги оформлення результатів історичного дослідження у 
форматі часопису:
Такий формат дозволяє поєднати різні методики дослідження – 
на сторінках часопису зайдуть своє місце аналітичні статті, 
інтерв’ю, фоторепортажі, інфографіка, інтерактивні елементи 
(наприклад, QR-коди). 

Робота над часописом дозволяє ознайомитися із низкою 
професій, можна спробувати себе в ролі журналіста, редактора 
літературного або технічного, коректора, дизайнера, фотографа.


