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РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

идавнича справа у Запорізькому національному університеті має власну історію, — у 2017 р. виповнилося
20 років від дати створення у 1997 р. редакційно-видавничого відділу. У комплексі завдань, поставлених перед
новим відділом, значне місце посідала підготовка до появи
першого фахового видання на теренах вишу, в якому могли
б друкуватися дослідження одразу з кількох наукових галузей. Спочатку збірник складали три серії: «Фізико-математичні науки», «Біологічні науки» та «Філологічні науки».
Зараз університет є засновником і видавцем добре знаного
в Україні та за її межами збірника наукових праць «Вісник
Запорізького національного університету», який видається
та розвивається за сімома напрямами: «Біологічні науки»,
«Економічні науки», «Педагогічні науки», «Фізико-математичні науки», «Фізичне виховання і спорт», «Філологічні
науки», «Юридичні науки». «Вісник Запорізького національного університету» належить до переліку фахових видань,
у яких можуть публікуватися наукові результати дисертацій.
Безпосередньо в редакційному відділі видавалася й газета «Запорізький національний університет», що висвітлювала події університетського життя.
У 2014 р., після реорганізації, створено оновлений
редакційно-видавничий відділ, а також затверджено Положення, де головною метою визначено вдосконалення видавничої діяльності в університеті — підвищення рівня
підготовки та постійне збільшення обсягів випуску друкованої продукції для забезпечення потреб навчального закладу.
Відділ координує всю видавничо-поліграфічну діяльність в університеті, зокрема здійснює підготовку до
друку, видання і тиражування підручників, навчальних

Начальник відділу М. З. Олійник з оператором
Л. В. Орєховою під час роботи на ризографі

посібників, збірників наукових праць, текстів і конспектів лекцій, монографій, авторефератів дисертацій, тез
доповідей на наукових конференціях та ін. Готова поліграфічна продукція передається авторам і надходить до
найбільших за обсягом книгозбірень України. Щорічний
обсяг випускної продукції — понад 1500000 друкованих
аркушів.
У редакційно-видавничому відділі створено всі умови
для продуктивної творчої праці досвідчених редакторів,
операторів та інших фахівців. Постійно підвищуючи власний професійний рівень, вони підтримують зв’язки з усіма
ланками освітнього процесу ВНЗ: науковою, науково-
дослідною, навчальною, громадською.
За цей час значно зміцнилася
матеріально-технічна база для виконання поліграфічних робіт. Відділ забезпечений видавничою
технікою та друкувальними пристроями. Саме тут здійснюється
редакційна та додрукарська обробка матеріалів і безпосередній
друк видань. Поліпшенню якості
продукції, що видається, сприяє
кольоровий друк та автоматичне
брошурування. Уся продукція має
повний видавничий супровід: міжнародні стандартні номери книг,
періодичних видань (ISBN, ISSN),
ББК, УДК.
Відділ є базою для проведення ознайомчої, навчальної та
переддипломної практик студенКолектив відділу: зліва направо: ред. І кат. А. І. Юрченко, пров. фах. А. О. Надь,
тів факультету журналістики за
пров. ред. О. М. Міхєєва, нач. відділу М. З. Олійник, ред. ІІ кат. Л. А. Безугла,
спеціальністю «Видавнича справа
пров. фах. Є. В. Ткаченко, оператор Л. В. Орєхова, пров. фах. М. А. Стасик,
оператор Н. Р. Добренько
та редагування».
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