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Вивчено сталі й змінні складники в рубрикації часопису «Літературний Тернопіль» (2008–
2019 рр.). З’ясовано, що в журналі застосовано принцип варіювання рубрик. Переважають постій-
ні рубрики, повторювані з’являються час від часу. Використання одноразових рубрик зумовлене 
оперативним відгуком редакторів на актуальні події та оригінальні авторські матеріали. Вста-
новлено відповідність між розділами часопису та його літературно-мистецьким і громадсько-
політичним спрямуванням, орієнтованим на важливі події та знакові особистості регіону. Ви-
словлено припущення, що часопис також слугував платформою для оприлюднення актуальних 
наукових поглядів із різних галузей знання. У комплексі це забезпечило журналові самодостат-
ність, навіть унікальність.
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RUBRIC AS A CORRELANT OF POSITIONING OF «LITERARY TERNOPIL» 
MAGAZINE
Constant and variable components in the classification of the magazine «Literary Ternopil» (2008-

2019) were studied. It was found out that the principle of varying rubrics is applied in the magazine. 
Permanent rubrics prevail, recurring ones appear from time to time. The use of one-time rubrics is due 
to the prompt response of the editors to current events and original author’s materials. Correspondence 
between the sections of the magazine and its literary-artistic and socio-political direction, focused on 
important events and significant personalities of the region, was established. It is suggested that the 
journal also served as a platform for publicizing current scientific views from various fields of knowledge. 
In the complex, this provided the magazine with self-sufficiency, even uniqueness, in terms of original 
content and its systematization.

Key words: rubric, rubrication, positioning, «Literary Ternopil» magazine.

Вступ. Актуальність дослідження зумовлена потребою осмислення значення 
часопису «Літературний Тернопіль» [8] як унікальної платформи для інформу-

вання про літературно-мистецьке й громадсько-політичне життя краю. Це видання 
впродовж 2008–2019 рр. мало багате змістове наповнення, виявилося самодостат-
нім, навіть унікальним – і з погляду вартого уваги контенту, і з погляду його систе-
матизації.

Наукове зацікавлення часописом «Літературний Тернопіль» корелює з колек-
тивною темою кафедри журналістики Тернопільського національного педагогіч-
ного університету імені Володимира Гнатюка «Тенденції розвитку медіагалузі і 
регіональних ЗМІ», а ширше – зумовлене потребою висвітлити індивідуальні осо-
бливості видання. У журналістиці важливим є представлення конкретного медіа 
шляхом вказівки головних і другорядних типологічних ознак. Це забезпечує ви-
значення позиції та орієнтирів видання в певному сегменті періодики, акцентує на 
певному упізнаваному образі журналу. Різні аспекти типології періодичних видань 
досліджував ряд українських науковців: І. Гутиря, Т. Давидченко, В. Здоровега, Н. 
Зикун, Т. Крайнікова, О. Кузнецова, Т. Смирнова, М. Тимошик, В. Шевченко та ін. 
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Крім того, типоформувальні ознаки періодичних видань детально представлені в на-
вчальній літературі з журналістики. Авторський склад, внутрішня структура, жан-
ри, оформлення належать до вторинних типологічних ознак, але кожна з них спри-
яє створенню унікального стилю часопису. Серед цього комплексу ознак звертаємо 
увагу на внутрішню структуру, оригінальність і сталість якої забезпечує структур-
но-тематичну єдність видання, засвідчує відповідальність редакторського колекти-
ву, сприяє залученню авторських матеріалів та зацікавленню читачів публікаціями 
в певних розділах/рубриках. Різні принципи розміщення матеріалів у періодичних 
виданнях вивчали І. Бєлінська, М. Василенко, В. Іванов, Я. Мамалигіна, О. Харито-
ненко, В. Шевченко та ін.

Новизна дослідження зумовлена відсутністю наукового вивчення часопису «Лі-
тературний Тернопіль», крім аспектів функціонально-типологічних і концептуаль-
них рис журналу, висвітлених автором статті [2; 3].

Об’єкт вивчення – рубрикація журналу «Літературний Тернопіль» за 2008–2019 
рр.; предмет – види рубрик та їх співвідносність з позиціюванням видання.

Мета розвідки – проаналізувати систему рубрик часопису «Літературний Терно-
піль» і їх корелювання із тематичним спрямуванням видання. Завдання – виокре-
мити характерні для видання види рубрик, встановити їх частотність, розглянути 
семантику назв рубрик співвідносно з позиціюванням журналу.

Методи дослідження. За допомогою методів аналізу, синтезу та узагальнення, а 
також системної вибірки (як складника якісно-кількісного методу контент-аналізу) 
і системного підходу вивчено елементи внутрішньої структури часопису, з’ясовано 
застосовувані види рубрик, динаміку їх подання. Завдяки методу кількісного аналі-
зу упорядковано дані системної вибірки та проілюстровано результати дослідження.

Шляхом системної вибірки виокремлено постійні, повторювані та одноразові 
рубрики в 48 випусках журналу (2008–2019 рр.). За результатами вибірки вста-
новлено динаміку подання розділів. Проаналізовано структуру часопису з погляду 
впорядкування контенту в межах різних видів рубрик. На цій підставі зроблено ви-
сновок про відповідність між розділами часопису та його літературно-мистецьким й 
громадсько-політичним спрямуванням. 

Результати й обговорення. У різні часи періодика відображає ступінь розвитку 
суспільства та певним чином формує читацькі смаки, пропонуючи теми, які не вар-
то оминати увагою. Позиція редакції найоптимальніше відображена в позиціюван-
ні видання, де задекларовано й читацьке призначення, і тематичне спрямування, 
і принципи добору авторів, що мають сформувати актуальне змістове наповнення. 
Найзагальнішим репрезентантом змісту часопису (після назви та самовизначення) 
є внутрішня структура: постійні, повторювані (періодичні), одноразові (епізодичні) 
рубрики, продумана система яких засвідчує редакційну стратегію та оригінальність 
конкретного видання. Під внутрішньою структурою журналу Г. Дзюбенко пропонує 
розуміти «принцип розміщення матеріалів безпосередньо всередині видання, тобто 
принцип поділу на розділи і рубрики, їх характер і метод подачі, а також співвідно-
шення між ними за обсягом» [4].

Часопис «Літературний Тернопіль» є правонаступником заснованого в 1991 р. 
журналу «Тернопіль». Від 2008 р. виходив чотири рази на рік українською мовою. 
Це видання має власні принципи упорядкування контенту: художніх (прозових, по-
етичних), публіцистичних, критичних творів відомих і молодих авторів – уроджен-
ців Тернопільщини або так чи інакше причетних до регіону. Розглядуваний часопис 
вміщує, окрім літературних творів, повідомлення про твори малярства, скульптури, 
театру, музики, а також про актуальні події у громадському та науковому середови-
щі краю.

Журнал «Літературний Тернопіль» позиціонує себе як літературно-мистецький і 
громадсько-політичний. Друга позиція відповідала чинному на 1995 р. ДСТУ 3017-
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95, за яким «громадсько-політичний журнал – періодичне журнальне видання з 
статтями та матеріалами актуальної громадсько-політичної тематики» [6, с. 20]. А 
за чинним від 2016 р. стандартом він відповідає суспільно-політичному журналу, 
який «містить публікації переважно актуальної суспільно-політичної тематики, 
а також науково-популярні, літературно-художні, гумористичні й сатиричні тво-
ри» [5, с. 19]. Поза стандартизацією залишається найменування «мистецький». Як 
справедливо зазначає О. Харитоненко, для мистецьких часописів «видова характе-
ристика… стандартом просто ігнорується» [11, с. 47]. 

Як зазначає І. Бєлінська, основними складовими в тематично-структурній орга-
нізації видання «є його концептуальна цілісність, чіткий поділ на тематичні блоки 
та рубрики» [1, с. 7–8]. Доповненням можуть слугувати узагальнення Н. Подоля-
ки та М. Дубініної, що оригінальні рішення, «застосовані до системи рубрикації, 
створюють «обличчя» видання, роблять його впізнаваним серед великої кількості 
подібних видань. Це – своєрідний виразник стилю журналу» [10, с. 15]. Тому вва-
жаємо за доцільне простежити практиковану часописом «Літературний Тернопіль» 
рубрикацію та її відповідність позиціюванню/тематичній спрямованості видання і 
функції систематизації розміщуваних матеріалів.

Літературну складову забезпечують розділи «Золота сурма: поезія», «Поезія мо-
лодих», «Велика проза: першодрук», «Мала проза», «Проба пера», «Дебют у нас», 
«Із блокнота письменника», «Переклади», «Поличка бібліофіла», «Літературна 
критика», «Подільський віночок. Сторінки для дітей» та ін.; мистецьку – «Худож-
ник номера», «Театр», «Виставки», «Музейна справа», «Образотворче мистецтво»; 
громадсько-політичну – «Історія», «Політика», «Видатні сучасники», «Подвижни-
ки нації», «Незабутні» та ін. Різне тематичне наповнення і відповідна кореляція з 
позиціюванням характерні для рубрик «Духовні обереги», «Тернопільського цві-
ту – по всьому світу», «Спомини відомих», «Актуальне інтерв’ю», «Особистості», 
«Ювілеї», «Краєзнавство», «Наука» та ін.

В аналізованому виданні переважають постійні рубрики, які наявні в усіх числах 
часопису (або майже в усіх, бо трапляються пропуски в один-три випуски), та за-
вершені (наприклад, рубрика «Вісьта-вйо!» існувала у 2008–2015 рр.) або розпоча-
ті й продовжувані надалі («Краєзнавство», наповнювана у 2009–2019 рр.). Постій-
ними рубриками в часописі «Літературний Тернопіль» є: «Золота сурма: поезія», 
«Мала проза», «Велика проза: першодрук», «Дебют у нас», «Переклади», «Із блок-
нота письменника», «Літературознавство», «Літературна критика», «Художник 
номера», «Краєзнавство», «Подвижники нації», «Незабутні», «Ювілеї», «Поділь-
ський віночок. Сторінка для дітей», «Поличка бібліофіла», «Тернопілля у дзерка-
лі часу: події, факти, імена», «Вісьта-вйо!», «…і насамкінець». Сукупно ці рубрики 
з’являлися в журналі 577 разів.

Повторюваних рубрик у журналі 286: вони постають чи в кількох випусках, чи 
щороку, чи впродовж кількох років. Наприклад, рубрика «200-річчя від дня наро-
дження Тараса Шевченка» велася упродовж усіх випусків 2014 р. Інші з’являються 
непослідовно: «Актуальне інтерв’ю» (2015, № 4; 2016, № 1; 2019, № 3); «Драматур-
гія» (2009, № 2; 2019, № 2, 4); «Історична белетристика» (2017, № 3, 4; 2018, № 1); 
«Літературний портрет» (2011, № 3; 2013, № 2); «Особистості» (2008, № 3; 2016, № 
1; 2019, № 3); «Політика» (2014, № 1, 2; 2015, № 2, 4; 2016, № 4; 2017, № 1) та ін. 

За 12 років часопис запроваджував багато повторюваних рубрик, що з’являлися 
у випусках кожного року, як-от: «Нетрадиційне», «Театр», «Літературознавство», 
«Історія», «Подвижники нації», «Духовні обереги», «Прочитане» та ін. В інших ви-
падках практикували одноразові (епізодичні) рубрики, появу яких зумовлювали 
актуальні події чи авторські матеріали, наприклад: «Українські родоводи» «Скарби 
архіву», «Переспіви» (2008, № 1), «Франкознавство», «У наших сусідів» (2008, № 
3), «Справи видавничі» (2009, № 3), «Народні ремесла» (2009, № 4), «Видавництва» 
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(2011, № 3), «Мандрівки» (2012, № 1), «Економіка і державність» (2013, № 4), «Фо-
тожурналістика» (2014, № 3), «Музейна справа» (2015, № 4), «Струни душі» (2016, 
№ 1), «Мемуаристика» (2017, № 3), «Гомери України» (2018, № 4), «Бібліофест» 
(2019, № 4) та ін. 

Упродовж 2008–2019 рр. одноразові рубрики з’являлися 116 разів. Вони засвід-
чують оперативну реакцію редакторів і містять актуальний контент конкретного 
періоду. Зазначимо, що в системі рубрикації спостерігається тенденція, коли назви 
розділів відрізняються складом слів, побудовою (одно- чи кількаслівні), однак се-
мантично становлять різновид тієї самої рубрики. 

Одноразові рубрики часто суголосні між собою, наприклад:
- «Народознавство» (2008, № 2) / «Народні ремесла» (2009, № 4) / «Народна твор-

чість» (2017, № 1);
- «Видатні земляки» (2011, № 4) / «Наші славні земляки» (2014, № 4) / «Видатні 

сучасники» (2015, № 3);
- «Із редакційної пошти» (2009, № 2) / «Із пошти» (2011, № 2). 
Одноразові рубрики перегукуються з повторюваними, як-от:
- «Віночок для дітей» (2019, № 4) – як варіант постійної рубрики «Подільський 

віночок. Сторінка для дітей»;
- «Погляд студентки» (2009, № 4; 2010, № 1) / «Погляд психолога» (2012, № 2) 

корелюють з рубрикою «Погляд» (2010, № 2; 2011, № 1; 2016, № 2);
- «Журналістське інтерв’ю» (2009, № 4) / «Актуальне інтерв’ю» (2015, № 4, 2016, 

№ 1) / «Актуально!» (2014, № 3, 4; 2017, № 4; 2018, № 2);
- «Науковий пошук» (2008, № 3) / «Слово науковця» (2010, № 4) / «Наука» (2010, 

№ 4; 2018, № 4);
- «Особистості» (2008, № 3; 2016, № 1; 2019, № 3) / «Сучасні особистості» (2017, 

№ 4);
- «Спомин» (2009, № 1) / «Журбопис» (2012, № 2) / «Вкарбовано у вічність» 

(2014, № 3) / «Із сумом» (2015, № 4; 2016, № 2) / «Замість квітів на свіжу могилу» 
(2016, № 1; 2017, № 4; 2018, № 3) / «Скорботне» (2019, № 3).

Тобто варіативність у називанні одноразових розділів, з одного боку, засвідчує 
спроби урізноманітнити систему рубрик, з іншого – ускладнює її упорядкування, 
порушує сталість змісту видання.

Ще однією рисою рубрикації в «Літературному Тернополі» є поява підрубрик, на-
приклад, повторювана рубрика «Історія» (2009–2018 рр.) розширюється й деталізу-
ється назвами «Історія: постаті» (2010, № 1), «Історія. Версія» (2010, № 2, 3), «Істо-
рія. З нової книги» (2015, № 2, 3); повторювана рубрика «Краєзнавство» (2009–2019 
рр.) містить одноразову підрубрику «Краєзнавство. Переклади» (2017, № 4).

В окремому номері журналу «Літературний Тернопіль» матеріали подаються у 
20–23 розділах. Тому рубрики варіюються, тобто в конкретному випуску певні по-
стійні та повторювані (періодичні) рубрики відсутні, натомість з’являються одно-
разові. Співвідношення постійних, повторюваних та одноразових рубрик у часописі 
показано на рис. 1.

Постійна рубрика «Тернополяни у дзеркалі часу: події, факти, імена» корелює з 
усіма складовими в самовизначенні часопису. Тобто тут зафіксовано події літератур-
ного, мистецького та громадсько-політичного життя краю та участі в ньому актив-
них представників різних сфер діяльності. Без перебільшення можна сказати, що 
це – літопис Тернопілля з означених точок зору.

Рубрика містить хронологію конкретних місяців, що формують квартали, оскіль-
ки часопис виходив 4 рази на рік упродовж 2008–2019 рр. Задум і призначення роз-
ділу відображає гасло «День за днем – у скарбницю духовності». Рубрика побудова-
на за принципом дайджесту, адже подає короткий огляд головних новин, вагомих у 
житті краю. 
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Літературна складова ру-
брики охоплює повідомлення 
про публікації та представ-
лення журналів, альмана-
хів, книжок поезії та прози 
в різних форматах (читання, 
презентації, конференції, 
літературні святкування, 
книжкові форуми, бібліотеч-
ні виставки), про творчі зу-
стрічі літераторів із читача-
ми, про земляків-лауреатів 
галузевих премій тощо. 

Мистецька частина міс-
тить повідомлення про твор-
чі форуми, театральні та 
кінофестивалі, виставки, 
концерти, гастролі тощо. На-
приклад, у 2014 р. у рубриці 
подано інформацію про мис-
тецький пленер у м. Креме-
нець, про літературно-мис-
тецький форум «Діалог двох 
культур – 2014», приуроче-

ний 200-річчю від дня народження Т. Шевченка та 205-річчю Ю. Словацького, про 
виставку робіт художника Георгія Косміаді (м. Бережани), про учасників та вистави 
фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют», про тиждень українського 
кіно на підтримку режисера О. Сенцова та ін.

Громадське життя представлене інформацією про публічні заходи, приурочені 
різним місцевим акціям, проєктам та ініціативам. Наприклад, із нагоди проведення 
конференцій, відзначення історичних дат, відкриття пам’ятних знаків, про благо-
дійні заходи, про діяльність громадських і волонтерських організацій тощо.

Упорядниками «квартальних хронік» для цієї рубрики в різні періоди були: Є. 
Безкоровайний, Н. Волянський, Т. Дігай, У. Коропецька, Б. Мельничук, Г. Садов-
ська, В. Семеняк, І. Фарина, Л. Костишин та ін. У рубрику також уводили повідо-
млення широкого кола активних учасників подій – за впорядкуванням Б. Мельни-
чука. Ілюстрували дописи світлини В. Бурми, О. Снітовського та багатьох авторів 
публікацій.

Огляд постійної рубрики «Тернополяни у дзеркалі часу: події, факти, імена» за 
період виходу часопису засвідчує, що найменше висвітлені політичні події. Поясни-
ти це можна тим, що політичне життя надто активне і його висвітлює інша періоди-
ка краю та національні медіа. А також припускаємо, що редактори намагалися дис-
танціюватися від політичного середовища з метою збереження «чистоти» видання, 
його політичної незаангажованості.

Загалом редактори часопису «Літературний Тернопіль» упродовж усього часу 
виходу видання впорядковували його з урахуванням актуальних подій та знакових 
особистостей краю та з огляду на тематичні блоки, задекларовані в самовизначенні 
журналу. Такий підхід створив часописові ім’я та забезпечив популярність у заці-
кавлених читачів.

Однією з вагомих у журналі «Літературний Тернопіль» є рубрика «Художник 
номера», у якій митці краю публікували критичні матеріали про своїх колег, поша-
новували їх, ділилися творчими здобутками, загалом оцінювали стан місцевого ма-

 Рисунок 1 – Співвідношення постійних, повторю-
ваних та одноразових рубрик у часописі «Літературний 
Тернопіль», %
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лярства. Рубрика була постійною (не з’явилася тільки в № 4 за 2013 р.) і переважно 
присвячувалася одній персоналії митця, фоторепродукціями робіт якого ілюструва-
лася обкладинка журналу, наповнювалася спеціальна кольорова вклейка. Цей еле-
мент ілюстрування журналу друкували на папері вищого ґатунку і вклеювали між 
сторінками, де розташовувалися матеріали про митця. 

У цій рубриці було представлено майже всіх сучасних художників Тернопільщи-
ни, чиї імена згодом увійшли в бібліографічний покажчик «Мистці Тернопільщи-
ни» [9]. У розділі друкувалися критичні огляди, біографічні й творчі нариси, спо-
гади, інтерв’ю. Авторами дописів переважно були члени Тернопільської організації 
НСХУ та критики – мистецтвознавці, музейні працівники, літературознавці, жур-
налісти.

Таким чином, розповідаючи про творчі біографії художників, журнал наочно 
показував сучасний стан і розвиток малярства краю. Фотокопії художніх робіт де-
монстрували видове (монументальні, станкові, декоративні, декораційно-оформлю-
вальні, мініатюрні) та жанрове розмаїття творів (портрети, пейзажі, натюрморти, 
екслібриси, ескізи театральних декорацій, шаржі та ін.), різні техніки живопису 
(олія, темпера, акварель, пастель, акрил).

Очевидно, що тематичне наповнення різних видів рубрик корелює з задекларо-
ваними в самовизначенні напрямками. У цьому контексті вважаємо за доцільне зо-
середитися на семантиці назв рубрик. Такий погляд забезпечує розуміння смислів, 
залучуваних редакторами до формування контенту часопису. При цьому виокрем-
люємо дві риси в назвах рубрик «Літературного Тернополя» – образність і терміно-
логічність.

За метафоричним принципом переносне значення і творення образності переваж-
но відбувається від конкретного до абстрактного. Наприклад, у назві рубрики «Зо-
лота сурма: поезія» зафіксовано багатовіковий досвід, в якому переосмислюється 
безпосередня гра на інструменті, що давала насолоду слухачам, аж до залучення по-
етичного слова, зокрема вимовленого, озвученого, продекламованого, як засобу тако-
го впорядкування думок та емоцій задля естетичних функцій, що отримує показовий 
(найвищої цінності) епітет – золотий. Отже, значення назви «Золота сурма» підпо-
рядковане редакторській настанові якнайкраще означити творчий доробок поетів.

Різні види образності виявляються в назвах інших постійних («Подільський ві-
ночок», «Тернопілля у дзеркалі часу»), частіше – повторюваних («Проба пера», «Го-
лос серця», «Дзеркало сучасності», «Духовні обереги», «Творчі силуети») та одно-
разових рубрик («Вічні істини», «Вкарбовано у вічність», «Гомери України», «Грані 
таланту», «Невідомі сторінки історії», «Споминів чисте джерело», «Струни душі» 
та ін.).

Іншим підходом у називанні рубрик у «Літературному Тернополі» є функційний, 
що вказує на тяжіння матеріалу до конкретної наукової галузі. Тому в рубрикації 
представлений цілий спектр суспільних і гуманітарних понять-термінів, наприклад, 
серед одноразових назв: «Видавнича справа», «Декоративно-прикладне мистецтво», 
«Документалістика», «Економіка і державність», «Історія літератури», «Класична 
музика», «Лепкіана», «Література рідного краю», «Медицина», «Мистецтво», «Мо-
вознавство», «Музейна справа», «Музикознавство», «Музичне мистецтво», «Народ-
на педагогіка», «Народна творчість», «Народні ремесла», «Народознавство», «По-
літика і мораль», «Політологія», «Телебачення», «Українознавство», «Філософія», 
«Фотожурналістика», «Франкознавство», «Шевченкіана» та ін. Це означає, що ре-
дактори не «зачиняли двері» перед авторами різного пошукового профілю, тобто не 
обмежувалися добором лише літературних творів та матеріалів мистецької темати-
ки, щоби відображати основні позиції у самовизначенні видання.

Наведений перелік рубрик свідчить, що публікації демонстрували широкий те-
матичний спектр актуальних наукових поглядів у діахронійному та синхронійному 
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вимірах та в крайовому й національному локусах і дискурсах. Така редакційна по-
літика, з одного боку, не суперечила складникам позиціювання, з іншого – розши-
рювала тематику публікацій у часописі й надавала йому ознак науково-популярного 
періодичного видання. Адже науково-популярна періодика, крім сприяння поши-
ренню наукової інформації, призначена також для «формування наукового світо-
гляду, громадської думки з важливих проблем розвитку науки і техніки, суспіль-
ства, сприяючи інтелектуалізації суспільства» [7, с. 9]. Отже, внутрішня структура 
(змістово-композиційна модель) часопису «Літературний Тернопіль» була спрямо-
вана на своєрідні зацікавлення читацької аудиторії. Очевидно, що концепція видан-
ня передбачала реципієнта, який поціновує аналітичне поєднання новизни факту й 
новизни думки, прагне розвивати естетичні смаки та критичне мислення.

Висновки та перспективи. Проведений аналіз внутрішньої структури часопи-
су «Літературний Тернопіль» зумовлений відсутністю наукового вивчення різних 
аспектів цього видання. Комплекс застосованих методів дозволив з’ясувати відпо-
відність системи рубрик задекларованим журналом літературному, мистецькому, 
громадсько-політичному складникам (тобто позиціюванню як визначенню власного 
місця серед інших друкованих засобів масової інформації) та навіть припустити, що 
видання було майданчиком для оприлюднення актуальних поглядів із різних галу-
зей знання.

У ході дослідження послідовно вибрано, систематизовано та проаналізовано ру-
брикацію 48 чисел журналу. З’ясовано, що у виданні постійні рубрики сукупно 
з’являлися 577 разів. Повторюваних рубрик у журналі 286: вони постають чи у кіль-
кох випусках, чи щороку, чи впродовж кількох років. Упродовж 2008–2019 рр. тра-
плялося, що редакція завершувала публікації у певній рубриці або започатковувала 
постійні чи повторювані. Вагому частку в структурі видання становлять одноразові 
(епізодичні) рубрики (116), появу яких зумовлювали актуальні події чи авторські 
матеріали. Одноразові рубрики засвідчують оперативну реакцію редакторів і залу-
чають актуальний контент конкретного періоду.

Системний аналіз назв розділів часопису «Літературний Тернопіль» засвідчив 
відповідність позиціюванню видання: тут зафіксовано події літературного, мистець-
кого, громадсько-політичного життя краю та участі в ньому активних представни-
ків різних сфер діяльності. Загалом редактори часопису впорядковували його з ура-
хуванням актуальних подій, знакових особистостей краю та з огляду на тематичні 
блоки, задекларовані в самовизначенні журналу. Такий підхід створив часописо-
ві ім’я та забезпечив популярність у зацікавлених читачів, а сам журнал сьогодні 
сприймається як літопис Тернопілля.

Перспективи подальшого наукового вивчення часопису «Літературний Терно-
піль» можуть стосуватися авторського складу, жанрів опублікованих матеріалів та 
інших типологічних характеристик видання, оскільки воно залишається майже не 
дослідженим у контексті регіональної та національної журналістики.
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Introduction. The article was written for the purpose of scientific understanding of 
the internal structure of the magazine «Literary Ternopil» and the topics of the involved 
content in the context of regional periodicals. The research is consistent with the collective 
theme of the Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University Department of 
Journalism «Tendencies of the development of the media industry and regional mass media».

Relevance of the study. The relevance of the investigation is due to the lack of scientific 
research in this magazine (except for two author’s articles), and more broadly – the need to 
highlight the features of this original regional publication of the Ternopil region.

Purpose. The purpose is to analyze the system of headings of the «Literary Ternopil» 
magazine and their correlation with the thematic direction of the publication.

Methodology. The article examines the elements of the journal’s internal structure, 
elucidates the types of rubrics used, the dynamics of their presentation using the methods 
of analysis, synthesis, and generalization, as well as systematic sampling (as a component of 
the qualitative-quantitative method of content analysis) and the systematic approach. The 
method of quantitative analysis organized the data of the systematic sample and illustrated 
the results of the study.

Results. In the course of the study, the classification of 48 issues of the journal was 
consistently selected, systematized and analyzed. It was found that during the period of 
publication of the magazine (2008–2019), permanent rubrics appeared in total 577 times, 
repeated rubrics – 286 times, and one-off rubrics – 116 times. Permanent sections were 
the informational basis of the publication, the appearance of other rubrics was caused by 
important events or author’s materials. One-time rubrics testify to the operational activity 
of editors to attract relevant content.

Conclusions. The study is important for understanding the internal structure of the 
magazine, the correspondence of its rubric to the literary, artistic, socio-political components 
of the publication. Based on the study of the system of rubrics, a scientific thematic block 
was singled out and the opinion was expressed that the publication served as a platform for 
publicizing relevant information from various fields of knowledge. The system of rubrics 
and their original content ensured the magazine’s popularity. Therefore, the magazine can 
serve as a potential object for further scientific study in the context of regional and national 
journalism.
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