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ВСТУП

Вивчення історії періодичної преси в Україні є одним із нагальних 
на сьогодні завдань, які стоять перед сучасними дослідниками. Істо-
рія преси тісно пов’язана з загальною історією суспільства, з одного 
боку, та, з другого, з джерелознавством. 

Спеціальний курс «Історія преси в Україні (кінець XVІІІ – початок 
ХХІ ст.)» згідно освітньої програми спеціальності «Історія та археоло-
гія», викладається на третьому курсі денного відділення факультету іс-
торії та філософії для спеціальності «Історія України в світовому контек-
сті».  Курс студенти вивчають протягом шостого семестру. 

Курс складається із вступу та двох змістових модулів і охоплює роз-
виток періодичної преси в Україні від кінця XVІІІ ст. до сьогодення. У 
зв’язку з цим він спирається на знання студентів із загального курсу іс-
торії України та курсу джерелознавства. Завершується курс заліком.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виникнення та роз-
виток періодичної преси в межах сучасної України від кінця XVIII ст. 
до сьогодення.

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього проце-
су. Зміст програми навчального курсу передбачає вільне володіння 
студентами знаннями з загального курсу історії України, загальних 
курсів з джерелознавства, всесвітньої історії, знаннями курсів інших 
гуманітарних наук (філософії, політології, історії культури).

Курс має обсяг 4 кредити (120 годин) і передбачає проведення лек-
цій (40 годин) та самостійну роботу студентів (80 годин), у тому числі 
індивідуальні навчально-дослідні завдання.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Загальне завдання курсу полягає в тому, щоб дати майбутнім фа-
хівцям систему актуальних знань з історії преси, формування основ-
них центрів періодичних видань, відбору матеріалів з метою най-
кращого їх використання як для наукових, так і практичних потреб.

Мета викладання курсу – дати студентам загальне уявлення про об-
ставини заснування та функціонування періодичних видань в україн-
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ських землях, забезпечити засвоєння ними основних етапів ґенези преси 
та її типологічних ознак, а також допомогти їм у систематизації історич-
них знань про основні тенденції розвитку періодики  в Україні.

У зв’язку з метою ставляться наступні завдання: вивчити основні 
етапи розвитку української журналістики, познайомитись із репертуа-
ром, видовими особливостями української преси; прослідкувати виник-
нення та розвиток періодичних видань, їх трансформацію та еволюцію, 
охарактеризувати урядову політику стосовно періодики в різні періоди 
історії України; з’ясувати особливості розвитку періодики в різні історич-
ні часи; формування системи понятійного апарату; виявлення спільного 
і відмінного в розвитку української періодики на різних землях; знайом-
ство з наявною джерельною та історіографічною базою для вивчення 
особливостей розвитку української періодики. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування еле-
ментів наступних компетентностей: 

а) міжособистісних: здатність вчитися; проявляти наполегливість 
у досягненні мети;

б) системних: спроможність виконання наукових досліджень з за-
стосуванням сучасних теоретичних та методологічних основ, уміння 
документального оформлення результатів досліджень; постійне під-
вищення наукового рівня, розвиток загальнонаукового мислення;

в) загальних фахових: здатність проводити наукову оцінку інфор-
мації, отриману  з історичних джерел та наукової літератури зі спе-
ціальності – на основі вивчення джерел вміти визначити проблеми 
сучасної історії, актуальні напрями та тенденції розвитку досліджень 
в галузі гуманітарних наук, використовуючи знання, отриманні під 
час навчання,  вміти проводити наукову оцінку інформації, отриману  
з історичних джерел та наукової літератури зі спеціальності;

г) спеціальних фахових: володіти знаннями основних етапів роз-
витку періодичної преси в Україні в контексті світових тенденцій – 
знання особливостей процесів на різних етапах історичного розвитку 
українського суспільства, фахове володіння поняттями щодо розви-
тку системи періодики, здатність визначати етапи розвитку та їх особ- 
ливості в різні історичні періоди в Україні, вміння встановлювати 
зв’язок між світовими та національними тенденціями у розвитку сис-
теми періодики, здатність давати ґрунтовну характеристику історич-
ної ролі періодичних видань на різних етапах історичного розвитку.
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Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– необхідний комплекс джерел  до  курсу;
– історіографічний доробок  з проблематики курсу;
– основні та актуальні проблеми тематики даного курсу;
– важливі дати та події, пов’язані з розвитком періодичної преси в 

Україні;
вміти:

– узагальнювати фактичний матеріал, набутий під час лекцій та само-
стійно опрацьованої літератури до курсу;

– орієнтуватися в історії періодичних видань в Україні; 
– визначати основні напрями наукових досліджень в різні періоди;
– застосовувати сучасні інформаційні технології в дослідженні 

преси;
– робити висновки з вивченої теми.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Вступ до курсу. Роль періодичних видань у розвитку сус-
пільства.

У рамках цієї теми розглядаються загальні питання, пов’язані з 
вивченням навчальної дисципліни. 

Методологічні проблеми вивчення історії української преси. Пе-
ріодизація становлення та розвитку української журналістики. Ме-
тодика пошуку й опрацювання першоджерел. Періодичні видання як 
важливе джерело для історичних досліджень.

Студенти мають знати основні проблеми під час дослідження 
періодичних видань та розуміти важливість матеріалів для здій-
снення історичних досліджень. Преса – це друковані засоби масової 
інформації (періодичні друковані матеріали), які виходять під по-
стійною назвою, з періодичністю один і більше номерів протягом 
року. У джерельній базі нової та новітньої історії України провідне 
місце займають періодичні видання, основними різновидами яких є 
газети і журнали. їх специфічною рисою, як джерела, є комплексний, 
синтетичний характер: у них представлено багато форм інформації 
(документальна, поточно-хронікальна, особового характеру тощо). 
Преса характеризується також оперативністю подання інформації 
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про події, безпосередністю відображення останніх, що підвищує її 
джерельну цінність. Практика публікації на сторінках газет і жур-
налів офіційних матеріалів – постанов органів державної влади, 
документів політичних партій та громадських організацій – пере-
творює пресу на своєрідну скарбницю джерел епохи, які різнопла-
ново висвітлюють події. Ліквідація будь-яких цензурних обмежень 
у видавничій діяльності після проголошення незалежності України 
не знімає проблеми критичної перевірки відомостей, що наводять-
ся у пресі. Для багатьох видань і сьогодні є актуальним питання 
об’єктивності у висвітленні подій, неадекватної оцінки тих чи ін-
ших явищ і фактів і т. ін. Тому при користуванні пресою доцільно 
застосовувати порівняльний аналіз відомостей, що містять у собі 
газети та журнали різних політичних орієнтацій. Такий підхід є за-
порукою об’єктивної оцінки джерел і правдивого висвітлення подій.

Тема 2. Зародження періодичних видань на українських землях 
в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII ст. – в першій по-
ловині ХІХ ст. 

Мета лекції – ознайомлення з особливостями зародженням періо-
дичних видань на західноукраїнських землях.

Виникнення перших періодичних видань на західноукраїнських 
землях: політичні та соціально-економічні передумови появи періо-
дики. Історіографія проблеми. Джерела. Поява журналістики в Гали-
чині. Перші періодичні видання. «Gаzett de Leopol» – перша тижне-
ва газета в Україні. Періодичні видання французькою, німецькою й 
польською мовами у Львові, їх зміст, орієнтація, видавці. Діяльність 
«Руської трійці». Утвердження національних видань у Західній Укра-
їні («Русалка Дністровая»).  Перший український політичний часо-
пис «Зоря Галицька» (1848).

Звертаємо увагу студентів, що перша газета в Україні про яку 
маємо відомості, видавалася у Львові. Це була «Gazette de Léopol», 
що почала виходити з січня 1776 р. Події 1848 p. мали в історії га-
лицької преси важливі наслідки, так як з’явилися провінційні ви-
дання. Першим таким часописом у Галичині був станіславський 
«Dziennik Stanisławowski» (з 1848 р.). А ще важливішим наслідком 
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революції 1848 р. була поява в Галичині преси українською мовою – 
газети «Зоря Галицька».

Тема 3. Поява періодичних видань у Слобожанщині на початку 
XІХ ст.

Під час розгляду теми акцентується увага на тому, що вивчення 
історії харківської журналістики пов’язана з важливим місцем Хар-
кова у культурній та політичній історії України на початку ХХ ст.  

Зародження української журналістики у Слобожанщині: ініці-
атори та перші видавці, напрями розвитку молодої преси. «Харь-
ковский еженедельник» та його характеристика. Культурне серед-
овище в Харкові та умови, що склалися для розвитку журналістики. 
«Харьковский демокрит». Василь Маслович як видавець сатирич-
ного журналу. Програма журналу «Украинский вестник». Загальна 
характеристика. Рубрики журналу. Наукові матеріали часопису. Кон-
цепція «мальовничої прози» як естетична програма журналу. «Харь-
ковские записки». Театральна критика в журналі. Федір Пільгер як 
видавець першого в підросійській Україні галузевого журналу. Ха-
рактер «Украинского домовода» та причини його закриття. Андрій 
Вербицький як видавець «Харьковских известий». Структура газети, 
авторські матеріали. Ініціативи харківських журналістів у справі ви-
дання нового журналу. «Украинский журнал». Релігійно-містичні ма-
теріали. Природничі науки. Праці з естетики та літературна критика 
О. Склабовського. Художня література в часописі.

Таким чином, виникнення журналістики в Харкові безпосередньо 
пов’язане з заснуванням університету. Вирішальну роль відіграла 
присутність у місті великої групи німецьких учених, запрошених ви-
кладати. Саме вони прищепили Харкову німецьку концепцію журна-
лістики і виступили першими редакторами і видавцями газет, за-
снованих на приватних засадах. Та харківська журналістика пара-
лельно увібрала в себе і російську пресову модель. Вона розвивалася 
Харкові на російській політичній основі. Адже в «цензурній» Росії 
уряд цілком усвідомлював вплив, який друковане слово може справ-
ляти на маси. Крім того, Харків як українське підросійське місто не 
міг залишитися поза просвітницькою моделлю журналістики. Після 
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прикладу, який подали німецькі професори, до участі у творенні ви-
дань долучились і місцеві культурні діячі. Головним завданням яких 
стало формування національної самосвідомості пригноблених укра-
їнців. Журналістика в Харкові пройшла всі три шляхи виникнення і 
розвитку журналістики, що зумовлено, передусім, історичним ста-
новищем міста у складі Російської імперії.

Тема 4. Становлення та розвиток преси на півдні України в 
першій половині ХІХ ст.

Метою лекції є ознайомлення студентів із тим, що однією з ознак 
зародження модерного суспільства була поява друкованого слова. 
Виникнення перших європейських газет було викликане наявністю 
широких торговельних зв’язків, потребою порівняно великого кола 
людей, задіяних у комерційних операціях, товарному виробництві, в 
щоденному або щонедільному друкованому інформаційному органі. 
На відміну від інших провінційних міст на початку ХІХ ст. Одеса за 
короткий час від свого заснування стала не лише адміністративним 
і політичним, але й культурним і науковим центром півдня України. 

Одеса як важливий центр виникнення провінційних видань. На-
лагодження видання «Одесский Вестник – Journal d’Odessa» (1827–
1894) французькою та російською мовами: загальна характеристика. 
Роль місцевої адміністрації у справі  виходу газети. Редакторська по-
літика та наповнюваність періодичного видання. Основні періоди ви-
ходу газети. Особливості та специфіка друкованого органу «Губерн-
ские ведомости» на українських землях.

Отже, на початку другої чверті ХІХ ст. склалися сприятливі 
умови для виникнення російськомовної газети «Одесский Вестник» у 
неофіційній столиці південноукраїнських земель. Із моменту свого ви-
никнення вона поступово посіла важливе місце в системі загальноро-
сійської імперської преси та стала популярною серед передплатників.

Тема 5. Українська альманахова журналістика 30 – 40-х років 
ХІХ ст.: провідні видання та діячі

Мета лекції – подати значення Харківської школи романтиків у 
розвитку української альманахової журналістики 1830–1840 років.
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Харківська школа романтиків і початки її видавничої діяльності 
Формування Харківської школи романтиків. Ізмаїл Срезневський та 
його гурток. Естетична програма харківських романтиків. «Украин-
ский альманах» як утілення цієї програми: засади, автори, твори. За-
гальна характеристика альманаху «Утренняя звезда» та її значення. 
Альманах Є. Гребінки «Ластівка» – загальна характеристика. Значен-
ня альманаху. Харківські альманахи О. Корсуна «Сніп» та І. Бецького 
«Молодик». «Южный русский сборник» А. Метлинського. Альманах 
«Киевлянин» М. Максимовича. Загальна характеристика альманаху 
«Киевлянин». Збірники творів М. Максимовича «Украинец» як за-
вершення його журналістської видавничої програми. 

Таким чином, діяльність Харківської школи романтиків, як і в 
інших народів доби романтизму, пов’язана з пробудженням націо-
нальної свідомості, наслідком чого з’явилось зацікавлення народною 
творчістю. Збираючи, видаючи та й самі наслідуючи її, вони розро-
бляли тематику власної творчості на основі народних пісень, пере-
казів, легенд, вдавалися до історичних мотивів, часто популяризую-
чи свої твори на шпальтах періодичних видань. 

Тема 6. Ідеї Кирило-Мефодіївського братства. Видавнича 
діяльність П. Куліша, українські видання у Санкт-Петербурзі 
середини ХІХ ст.

Під час розгляду теми розкривається важливість того, що на-
прикінці 50-х років ХІХ ст. важливим центром українського націо-
нального відродження стало місто Санкт-Петербург, у яке переїха-
ли колишні кирило-мефодіївці після відбуття покарання.

Пожвавлення українського культурного життя в Санкт-Петербурзі. 
Видання «Записок о Южной Руси» П. Куліша та намагання видавати 
періодичний орган під назвою «Хата. Южно-русский журнал словес-
ности, истории, этнографии и сельского хозяйства» і «Хата» П. Кулі-
ша. Історія та загальна характеристика видання. Зміст першого тому 
«Записок», його особливості. Значення альманахів П. Куліша кінця 
1850-х рр.
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Таким чином, значення альманахів П. Куліша полягало в тому, що:
1) після великої перерви вони відродили українську журналістику, 

засвідчуючи, що репресії й переслідування не знищили її;
2) П. Куліш виступив в альманаховій журналістиці як новатор, 

запропонувавши в першому томі «Записок» жанр етнографічного 
щоденника, а в «Хаті» новий тип літературно-критичного збірника;

3) важливою була публікація нових творів Т. Шевченка («Наймич-
ка», ліричних віршів), Марка Вовчка, самого П. Куліша, Я. Щоголева;

4) альманахи відкрили нові імена в українській літературі (Г. Бар-
вінок, П. Кузьменка) та етнографії (Л. Жемчужникова);

5) продемонстрували зростання української словесності, збіль-
шення числа її авторів і читачів; стійкий потяг в суспільстві до 
створення українського журналу, який і з’явився невдовзі.

6) альманахи зустріли в українському суспільстві дуже прихиль-
но, вони мали схвальні відгуки.

Тема 7. Постать М. Костомарова в історії української журна-
лістики

Мета лекції – аналізуючи діяльність видатного історика, акценту-
вати увагу, що він став одним із перших фахових українських літера-
турних критиків, який виробляв її науково-методичні засади, одним із 
організаторів української журналістики, видавцем і популяризатором 
творів українських письменників, насамперед Т. Шевченка; переклада-
чем творів слов’янських і західноєвропейських літератур. 

М. Костомаров як активний учасник українського культурного 
життя: короткі біографічні відомості, основні напрями діяльності 
(фольклористична, видавнича, літературна, науково-публіцистична, 
історичні дослідження), віхи та етапи літературного, наукового, жур-
налістського життя.

Робота «Риси народної південноруської історії»: зміст, основне 
спрямування та об’єкт дослідження, місце серед публікацій «Осно-
ви». Полемічна праця «Іудеям»: дискусія на сторінках журналу 
«Основа» як першопричина та її учасники, провідна мета, зміст та 
полемічне спрямування.

Співпраця М. Костомарова з різними тогочасними часописами.
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Таким чином, як бачимо позиція вченого як активного діяча укра-
їнського руху яскраво проявилася з 1881 р. і до середини 1884 р., коли 
він був причетний до існування часопису «Киевская старина», що 
ставив собі за мету, як наголошували у програмній заяві його авто-
ри, друкувати «самостійні дослідження з історії Південної Росії і 
різноманітні матеріали до неї», що складають «належність і харак-
терну особливість народного побуту, або є проявом народної твор-
чості й світосприймання». Ідея журналу була дуже близька істори-
ку, котрий присвятив цій справі чимало років свого життя.

Тема 8. Українські періодичні видання другої половини ХІХ ст.
Під час розгляду теми на прикладі українських періодичних ви-

дань, які виходили в різних містах, розкривається їх вплив на громад-
ську свідомість. 

Журнал «Основа – Южно-русский литературно-ученый вестник»: 
матеріали українською й російською мовами. Умови появи, редакцій-
ний і творчий колектив, жанри, тематика, ідеї, значення. Заснування в 
Харкові Л. Глібовим «Черниговского листка» (1861). Видання в Києві 
газети «Киевский телеграф» (1874). Підписання Емського акту 1876 
та його вплив на українське слово. Журнал «Киевская старина», істо-
рія заснування. Перший редактор Ф. Лебединцев та характер журна-
лу при ньому. О. Лашевич як редактор «Киевская старина». Ф. Кри-
вицький. В. Науменко і розквіт журналу при ньому. Стара київська 
Громада і журнал. Боротьба журналу за право публікувати україн-
ською мовою художні твори.

Тобто, у 60-ті рр. журнал «Основа» було єдиним українським уні-
версальним періодичним виданням, що прагнуло охопити всі загаль-
ноукраїнські проблеми – в культурі, економіці, політиці, освіті, науці, 
літературі, фольклорі, історії, міжнародних відносинах. Цим воно 
викликало до себе широкий інтерес і загальне визнання як провісника 
народного пробудження в Україні. Незважаючи на короткочасність 
життя, журнал справив величезний вплив на громадську свідомість. 
Він наочно показав, що існування української нації, культури, літера-
тури було незаперечним фактом.
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Поєднуючи у своїй діяльності видавничу, дослідницьку та архео-
графічну роботу, журнал «Киевская старина», запровадив у науко-
вий обіг значну кількість нового джерельного матеріалу. Додаткове 
інформаційне навантаження ніс ілюстративний ряд, який складався 
з портретів видатних історичних особистостей, зображень монас-
тирів і церков, предметів повсякденного вжитку, одягу, зброї, архе-
ологічних знахідок тощо. Регулярно вміщувалися рецензії, які стали 
взірцем толерантної наукової критики.

Тема 9. Періодичні видання другої половини ХІХ ст.  у Західній 
Україні

Мета лекції – розкрити особливості періодичних видань різних 
громадських та політичних угрупувань на західноукраїнських землях 
в другій половині ХІХ ст. 

Періодика москвофілів: офіційні видання австрійського уряду, 
громадсько-політичні газети і журнали, літературно-наукові часопи-
си, фахові та спеціалізовані видання.

Газета «Слово»: заснування, зміни, співпраця в перші роки мо-
сквофілів і народовців. Журнал «Вечерниці» як такий, що заманіфес-
тував появу народовців. Журнал «Мета»: два періоди його історії, 
літературно-наукова спрямованість, політичний напрям у діяльності 
видання. Літературна газета «Нива», співробітництво в ній авторів з 
австрійської і російської України. Журнал «Правда» як перший дов-
готривалий проект галицьких народовців: заснування, три періоди 
історії, редактори, загальна характеристика програми, основні авто-
ри та публікації в різні періоди. Газета «Діло»: заснування, загальна 
характеристика, періодизація історії видання, найважливіші матері-
али й учасники; інформаційна діяльність, історична публіцистика; 
відображення політики, економіки, еміграційного руху, теми шкіль-
ництва, художня література у виданні; національна толерантність, 
значення газети. Журнал «Зоря» як видатне явище народовської жур-
налістики: етапи в історії видання, пов’язані зі змінами редакторів. 
Передумови появи народовської газети «Буковина». 

Перше періодичне видання українських радикалів – журнал 
«Друг»: заснування, періодизація, позиція в початковий період, учас-
ники, особливості опублікованих художніх творів, літературна кри-
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тика, арешт редакції, завершення історії журналу, його значення. Ви-
никнення журналу «Народ»: загальна характеристика, популярність 
і перешкоди, белетристика у виданні, інформаційна діяльність, пар-
тійна публіцистика, економічні нариси, тематика публікацій, активні 
учасники, значення. 

Звертаємо увагу студентів, що через утиски української преси, 
що чинилися в Російській імперії, центром української національної 
журналістики та літератури стає Галичина.

Тема 10. Роль І. Франка в історії української періодики
Під час лекції розглядається особлива роль І. Франка в історії 

української журналістики.

Особливе місце постаті І. Франка в історії української журналіс-
тики: віхи життя і журналістської творчості, її провідні напрями й ди-
наміка, значення його діяльності для різних сфер журналістики (роз-
виток проблематики та жанрової парадигми української журналісти-
ки, видавнича справа тощо). І. Франко як дослідник москвофільства. 
Співпраця в журналі «Правда» – оригінальні художні твори, пере-
клади. Співробітництво в газеті «Діло» – художня проза, економічні 
й історіософські публікації та їх специфіка: відхід від натуралізму, 
широке використання статистики та глибокий історизм, відстою-
вання економічних інтересів Галичини. Участь в редагуванні та ета-
пи співпраці І. Франка в журналі «Зоря». Участь І. Франка в ради-
кальному журналі «Друг»: новаторство художніх творів, переклади, 
роль у збереженні журналу, подальша видавнича діяльність, пошук 
прийнятної форми для змагання з урядовою цензурою. Діяльність 
І. Франка як редактора журналу «Житє і слово»: заснування журналу, 
його програма, два періоди в його історії, структура видання, коло 
авторів, публікації. 

Звертаємо увагу студентів, що своєю багатогранною сорокаріч-
ною письменницькою та науковою творчістю, активною громад-
сько-політичною та видавничою діяльністю І. Франко впливав на 
розвиток політичних й культурних процесів на етнічних українських 
землях. Його активна діяльність пов’язана з періодичними видання-
ми, започаткувала нові шляхи і напрями у розвитку української пе-
ріодики. За його безпосередньої участі виходили періодичні видання, 
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а також він активно співпрацював із багатьма тогочасними часо-
писами. Діяльність І. Франка відіграла важливу роль у формуванні 
політичної свідомості, активізації національно-визвольного руху, 
структуруванні українського суспільства, у зростанні освіченості 
українського народу, була значним внеском у громадсько-політичне 
та суспільне життя України. 

Тема 11. Періодика на українських землях в кінці ХІХ ст.:  ха-
рактеристика видань

 Метою лекції є здійснення аналізу періодичних видань та їх 
важлива роль у формуванні української літературної мови.

Поява в межах літературної журналістики інформаційного і публі-
цистичного дискурсу. Формування системи української журналісти-
ки, яка задовольняла не лише літературні й наукові потреби україн-
ського суспільства, але інформаційні, публіцистичні, політичні його 
потреби.

Важлива роль журналістики у формуванні української літера-
турної мови. Розширення стильового плацдарму української мови, 
забезпечення вироблення в ній інформаційного, публіцистичного, 
суспільно-політичного, наукового стилів журналістикою галицького 
періоду. Роль західноукраїнської журналістики у формування націо-
нальної свідомості в ширшого кола представників народу й інтелі-
ґенції, а відтак і до постановки питання про політичну незалежність 
української нації й побудову нею своєї держави. Видання радикалів, 
москвофілів, народовців наприкінці ХІХ ст.

Наголошуємо, що наприкінці XIX ст. кількість періодичних ви-
дань помітно зросла. У багатьох містах почали виходити масові 
щоденні газети, значення яких, як історичного джерела, важко пе-
реоцінити. Західноукраїнські періодичні видання відігравали важли-
ву роль у формування національної свідомості в ширшого кола пред-
ставників народу й інтеліґенції, а відтак на їх шпальтах піднімалося 
питання про політичну незалежність української нації й побудову 
нею своєї держави.
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Тема 12. Українська періодика на початку ХХ ст.
Під час розгляду теми звертаємо увагу та ситуацію з періодич-

ними виданнями в роки революції та роль відомих меценатів у ви-
давничій справі. 

Українська періодика на зламі віків. Вплив революції 1905–1907 
рр. в Російській імперії на стан української преси. Українська преса 
за межами України в Російській імперії. Роль відомих українських 
меценатів у розвитку українських періодичних видань.  Типологічне 
різноманіття національних видань у Західній та Східній Україні на 
початку ХХ ст.: господарсько-кооперативна преса, педагогічна й ди-
тяча, молодіжна і пластова, духовно-релігійна, сатирично-гуморис-
тична, літературно-мистецька тощо.

Отже, революційні події вплинули на становище української пре-
си. Незважаючи на короткочасність виходу й заборони, газети ста-
вали речником і дзеркалом українського життя, стежили за його 
розвитком, формували національну думку. Важливу роль в газетній 
справі відігравали українські меценати.

Тема 13. Українська журналістика в роки Першої світової ві-
йни та визвольних змагань

У рамках теми звертається увага студентів на особливостях ви-
ходу періодичних видань у роки війни та визвольних змагань.

Політичні умови існування української преси у 1914–1917 рр. Пре-
са Західної України під час Першої світової війни. Преса полонених 
українців у таборах Австро–Угорщини і Німеччини. Журналістська 
діяльність М. Міхновського. Публіцистична діяльність С. Петлюри. 
Преса Союзу Визволення України. Періодичні видання Українських 
Січових Стрільців.

Відновлення української національно–патріотичної преси після 
лютневої революції в Російській імперії 1917 р. Географічна розгалу-
женість національно–патріотичної преси в Україні (1917 р.) Часопис 
«Нова Рада». Загальна характеристика форм, жанрів. Преса періоду 
Центральної Ради, Гетьманату і Директорії. Загальна характеристика 
часописів 1917–1920 рр. Провідні публіцисти.
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Таким чином, початок світової війни щодо української преси від-
новив у Російській імперії урядову практику до 1905 р. Українське 
культурне життя взагалі, а з ним і українська преса, було придуше-
не – друковане слово опинилося під забороною. Але потреба в укра-
їнських часописах громадянством відчувалася вже так сильно, що 
заборона легальних органів породжує нелегальні видання. У роки ви-
звольних змагань спостерігається географічна розгалуженість та 
змістова спрямованість преси.

Тема 14. Загальна характеристика та періодизація радянсько-
го періоду у розвитку української періодики

Під час лекції акцентуємо увагу студентів на головних умовах ви-
ходу періодичних видань у радянську добу та подаємо періодизацію 
розвитку української періодики.

Основні засади розвитку періодичних видань в умовах радянської 
дійсності. Вплив комуністичної ідеології на програму та зміст істо-
ричних видань. Політична цензура. Періодизація радянського періо-
ду у розвитку української періодики: особливості, вплив політичної 
ситуації, основний зміст.

Тобто, із встановленням на українських земель радянської влади 
поступово з’являлася і радянська преса. Розвиток і стан її творить 
нову сторінку в історії журналістики на українських землях, в іс-
торії якої можемо виділити три виразні періоди із своїми закономір-
ностями та особливостями.

Тема 15. Українська періодика в міжвоєнний період
Мета лекції – порівняти становище української періодики в скла-

ді чотирьох держав.

Українська періодика 1920-х рр.: становлення більшовицької пре-
си. Газета «Боротьба» – партійний орган боротьбистів. Газета «Чер-
воний прапор» Української комуністичної партії. Випуск більшо-
вицької преси: «Більшовик», «Комуніст», «Вісті». Політика кореніза-
ції та її вплив на періодичні видання в Україні: «Вісті ВУЦВК», «Ва-
пліте», «Літературний ярмарок», «Червоний шлях», «Плуг», «Плу-
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жанин» тощо, журнали «Глобус» (1923–1935), «Знання» (1923–1935), 
«Шквал» (1924–1933), «Всесвіт» (1925–1934), «Безвірник» (1925–1935), 
«Червоний перець» та інші.

Ліквідація українського національного відродження у 1930–і рр. 
та цілковита уніфікація всієї преси, що друкувалася в УСРР. Поява 
районних газет, фабрично–заводських багатотиражок, газети колгос-
пів і радгоспів, політвідділів машинно–тракторних станцій тощо.

Преса Західної України напередодні Другої світової війни: партій-
на, комерційна, літературна, мистецька і наукова преса. Преса Лем-
ківщини, Буковини і Закарпаття.

Ситуація у періодиці після приєднання до СРСР західноукраїн-
ських земель: закриття видань та відкриття нових радянських видань.

Звертаємо увагу студентів, що із запровадженням в УСРР по-
літики українізації наступає новий період у розвиткові української 
преси, він тривав з 1923 до 1931 рр. У цей час українська преса знову 
оживає, але в 1930-рр. відбулася повна уніфікація радянської преси.  
На західноукраїнських землях стан періодики також підпорядкову-
вався чинникам внутрішньополітичного розвитку.

Тема 16. Українська періодика в роки ІІ світової війни та перше 
повоєнне десятиліття

У процесі розгляду теми акцентуємо увагу студентів на специфі-
ку та особливості періодики, а також на її важливу роль в умовах 
війни та повоєнного десятиліття.

Українська преса на окупованих у роки Другої світової війни те-
риторії України та територіях інших європейських країн. Організація 
незалежних пресових видань на окупованих територіях, а згодом їх 
закриття («Сурма» та «Українські вісті» у Львові, «Українське слово» 
у Києві.

Видання підпільних видань ОУН: «Осередок пропаганди й інфор-
мації при проводі ОУН», «Бюро інформації УГВР», журнали «До 
зброї», «Самостійність», «За Волю України», літературний альманах 
«Чорний ліс», журнал гумору й сатири «Перець» та інші.

Періодичні видання окупаційної влади у 1941–1944 рр.: тематика, 
ідеологія та особливості російськомовної, німецькомовної, румуно-
мовної преси.
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Налагодження випуску газет на українських землях після звіль-
нення території України Червоною армією та їх ідеологічний під-
текст.

Таким чином, війна наклала свій відбиток на періодичні видання. 
Радянська влада повністю підпорядковувала періодику своїм іде-
ологічним засадам. Видавнича та публіцистична діяльність ОУН 
і УПА серед українського населення у 40–50-х рр. ХХ ст. сприяла 
збереженню та розвитку національно-державницької ідеї в україн-
ській суспільності.

Тема 17. Боротьба за свободу преси в добу лібералізації сус-
пільства 

Метою лекції є звернути увагу студентів на вплив процесів дес-
талінізації на процес лібералізації у радянському суспільстві.

Комуністично-радянські преса як виразники зміцнення тоталітар-
ної системи в повоєнний час. Антинаціональний характер комуніс-
тично-радянської преси в Україні. Ідейно-тематична, жанрова, мовна 
характеристика комуністично-радянської преси в Україні. Провідні 
прокомуністичні і прорадянські журналісти. Доля журналістів, які 
відстоювали свободу преси і свободу думки. О. Гончар – журналіст, 
публіцист, редактор. «Український вісник» за редакцією В. Чорново-
ла та Л. Шереметьєвої. Журнал «Кафедра» М. Осадчого. «Україн-
ський вісник» М. Іванеця. Суспільно-політичні й громадсько-куль-
турні передумови виникнення української самвидавної літератури і 
журналістики. Самвидавна преса та її загальна характеристика. Осо-
бливості праці журналістів у самвидавній пресі. Журналістська ді-
яльність І. Багряного. Опозиційні публікації Є. Сверстюка.

Отже, в період хрущовської відлиги з’явилися нові тенденції у 
розвитку преси. У цей час крім появи нових журналів, з’явилася сам-
видавча преса, яка відігравала важливу роль у розвитку періодики.
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Тема 18. Українська періодика в період епохи застою (друга по-
ловина 1960 – перша половина 1980-х рр.)

За окреслену мету ставимо познайомити студентів з особливос-
тями виходу як офіційних так і неофіційних періодичних видань. 

Особливості періодичної преси УРСР у 1960–1980-х рр. Друку-
вання поетичних та прозових творів шістдесятників у журналах «Ра-
нок», «Україна», «Жовтень», «Вітчизна», «Прапор» та започаткуван-
ня перекладів літературних творів сучасних зарубіжних авторів на 
сторінках «Всесвіту». Офіційні пресові видання: структура, спрямо-
ваність, зміст. Постанови ЦК КПРС та їх вплив на зміст періодичних 
видань. Цензурний нагляд за періодикою.

Самвидавські видання. Вихід «Українського вісника». Спроба ви-
дання підпільних газет.

Студенти мають усвідомити, що крім значної кількості офіцій-
них пресових видань, важливе місце посідали самвидавські видання, а 
в умовах цензурного нагляду літератори та журналісти багато ува-
ги почали приділяти перекладній діяльності, що сприяло зростанню 
виходу номерів українських журналів навіть за межами УРСР.

Тема 19. Розвиток української періодики у діаспорі 
Розглядаючи тему, акцентується увага на особливостях діаспор-

ної української періодики на різних континентах.

Діяльність української еміграції із заснування періодичних укра-
їнознавчих журналів в Європі та Америці. Журнал «Україна. Укра-
їнознавство і українське культурне життя» за редакцією І. Борщака 
(Париж, 1949–1953). Видавнича діяльність О. Оглоблина, Н. Полон-
ської-Василенко, Є. Бачинського, Б. Крупницького. Серійні видання 
«The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciencies» (Нью-
Йорк, з 1951), «Наукові записки Українського Вільного Університе-
ту» (Мюнхен, з 1957). Українознавчі журнали Канадського інституту 
українських студій – «Journal of Ukrainian Studies» (з 1976) та Укра-
їнського наукового інституту Гарвардського університету – «Harvard 
Ukrainian Studies» (з 1977). Редакційно-видавнича діяльність О. Прі-
цака та І. Шевченка. Роль історичної періодики української діаспори 
у розвитку міжнародних наукових зв’язків.
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Тобто, періодичні видання діаспори відіграють важливу роль 
в інформуванні за межами України про важливі події, а також 
популяризують історичні дослідження з багатьох питань укра-
їнської історії.

Тема 20. Загальні тенденції розвитку українських періодичних 
видань в сучасній Україні

У ході лекції увага приділена особливостям стану українських 
періодичних видань у незалежній Україні в умовам розвитку грома-
дянського суспільства та незалежної журналістики. Акцентується 
увага на важливих здобутках історичних пресових видань.

Українська журналістика на зламі століть: сто років тому й сьо-
годні. Традиції і новаторство. Здобутки і втрати. Основні тенденції 
розвитку української журналістики. Періодичні видання політизо-
ваних угруповань 1989–1990-х рр. Масова поява нових видань у су-
веренній Україні. Поява нових органів періодики. Вплив процесу 
демократизації суспільства на розширення репертуару української 
періодичної преси. Нова генерація наукових журналів з проблем 
української історії, етнології, політології. Реорганізація «Україн-
ського історичного журналу». Розширення тематики, проблемати-
ки, джерельної бази публікацій. Питання української та всесвітньої 
історії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, доку-
ментальні публікації на сторінках журналів «Київська старовина», 
«Пам’ять століть», «Український історичний журнал», «Українська 
діаспора», «Українські проблеми», «Ґенеза», «Неопалима купина». 
Журнали «Критика» та «Український гуманітарний огляд». Регіо-
нальні історичні та краєзнавчі часописи. «Науковий вісник Волин-
ського державного університету імені Лесі Українки. Історичні на-
уки», «Літопис Червоної Калини» (Львів), «Воля і Батьківщина» 
(Львів), «Історична пам’ять» (Полтава) та інші. Діяльність Дослід-
ницького центру історії української преси у Києві та Науково–до-
слідного центру періодики у Львові. 

Таким чином, без перебільшення можна казати, що з кінця 1980-х 
рр. УІЖ виконує роль своєрідного орієнтиру у формуванні нової ві-
тчизняної історіографії. На шпальтах журналу знаходять відобра-
ження найважливіші аспекти історії України, які довгий час фаль-
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сифікувались або просто замовчувалися. Часопис відкрив невідомі, 
забуті й напівзабуті імена, факти й події, засвідчив якісний рівень 
української історіографічної школи.

У 1991 р. українські ЗМІ отримали потужний імпульс розвитку 
та необхідні умови для вільного, неупередженого висвітлення і трак-
тування дійсності. Інституційно цензури в Україні не існує. Стат-
тею 15 Конституції України 1996 р. та низкою інших нормативно-
правових актів цензура заборонена. Також законодавчо заборонено 
створення будь-яких органів, установ, посад, діяльність яких була б 
пов’язана із цензурою масової інформації. Водночас як влада, так і 
потужні фінансові кола, не раз спрямовували інформаційні потоки 
у вигідному для них напрямку, використовували приховану цензуру 
щодо опозиційних ЗМІ (адміністративні заходи з обмеження ефір-
ного часу, тиск на редакції друкованих та Інтернет-видань). Нині 
в Україні продовжують розвиватися громадянське суспільство та 
незалежна журналістика, які намагаються реагувати на будь-які 
спроби обмеження свободи слова. Безперервний моніторинг свободи 
слова в Україні здійснюється також європейською громадськістю.
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• Національна бібліотека України імені В. І. Вeрнадського ttp:
//www.nbuv.gov.ua
• Офіційний сайт Інституту історії НАН України. Постійна адреса: 
http://www.history.org.ua
• Офіційний сайт НБ ОНУ імені І. І. Мечникова. Постійна адреса: 
http://library.onu.edu.ua
• Цифровий архів періодики: http://libraria.ua/

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів зорієнтована, здебільшого, на модуль-
но-рейтингову систему оцінювання знань. Вона є складовим елемен-
том університетської освіти та закономірним продовженням ауди-
торної роботи викладача і студентів. Організація самостійної роботи 
студентів передбачається за всіма темами навчальної дисципліни. 
Основними формами самостійної роботи студентів під час опануван-
ня даного спецкурсу є: ознайомлення з основною літературою; опа-
нування додатковою літературою під час підготовки до практичних 
занять; виконання індивідуального завдання у вигляді презентацій; 
підготовка до модульних контрольних робіт; підготовка до підсумко-
вого опитування наприкінці курсу.
Індивідуальне завдання є складовою частиною самостійної роботи 
студентів і орієнтоване на формування у них практичних навичок по-
шуку інформації та має на меті визначення рівня самостійної підго-
товки студентів до спецкурсу та включає:

1. Виявлення схильності студентів до певної наукової проблеми.
2. Допомога в складанні бібліографії до обраної студентом теми.
3. Обговорення теоретичних проблем, пов’язаних з підготовкою 
індивідуального навчально-дослідного завдання.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується у вигляді 
презентацій, присвячених періодичним виданням та видатним дія-
чам, пов’язаних з ними. Виконання індивідуального завдання перед-
бачає декілька етапів: 
- визначення теми презентації (тему студент обирає довільно та 
узгоджує з викладачем); 



33

- відбір матеріалу для презентації та підбір довідкової інформації; 
- проведення презентації та організація її обговорення. 
Вся робота здійснюється за допомогою матеріалів бібліотек та інтер-
нет ресурсів.   

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час вивчення курсу використовуються різні методи навчання у 
вищій школі. Пояснювально-ілюстративний метод та метод про-
блемного викладу використовується під час лекцій для викладення й 
засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків, що наводяться у лек-
ційній частині курсу. Евристичний метод допомагає в організації 
активного пошуку розв’язання висунутих пізнавальних завдань. До-
слідницький метод використовується під час самостійної підготовки 
студентів. Студенти самостійно вивчають літературу, джерела, готу-
ючись до аудиторної роботи, залікових та підсумкового модулю та 
виконуючи індивідуальне навчально-дослідне завдання.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Методи контролю включають поточне та підсумкове оцінювання. 
Поточне оцінювання студентів здійснюється через опитування та 
контроль знань під час кожного змістового модуля. Підсумковий 
результат оцінювання враховує: поточне оцінювання за змістовими 
модулями, виконання індивідуального навчально-дослідного завдан-
ня у вигляді презентації та модульного контролю у формі тестів чи 
усної перевірки знань студентів за контрольними питаннями. Вико-
нання індивідуального навчально-дослідного завдання та тестування 
є обов’язковим для всіх студентів. Усна перевірка знань студентів за 
контрольними питаннями є обов’язковою для тих студентів, які в ре-
зультаті поточного оцінювання та виконання індивідуального завдан-
ня не набрали мінімальної для зарахування кількості балів (60 балів) 
та необов’язковим (за бажанням) для тих студентів, які бажають під-
вищити свій рейтинг.
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРЕЗЕНТАЦІЙ:

1. «Зоря Галицька» та її вплив на процес національного від-
родження в Західній Україні

2. Ф. Пільгер як видавець першого галузевого журналу в 
Україні.

3. Журналістська діяльність П. Куліша 
4. Співпраця Т. Шевченка з періодичними виданнями
5. М. Костомаров та його вплив на періодичні видання
6. Роль родини Сокальських на журналістській ниві в Одесі
7. Журналістська діяльність М. Тройницького
8. М. Пирогов та його роль в трансформації газети «Одесский 

Вестник»
9. Журнал «Київська старовина»: еволюційні процеси
10. Редакторська діяльність І. Франка
11. Українські меценати та їх роль у виданні українських пері-

одичних видань початку ХХ ст.
12. Журналістська діяльність С. Петлюри
13. М. Грушевський як реформатор видавничої справи в Галичині.
14. Періодична преса фізкультурно-спортивних організацій у 

Західній України
15. Роль періодичних видань в роки ІІ світової війни
16. Періодичні видання окупаційної влади у 1941–1944 рр.: те-

матика, ідеологія та особливості російськомовної, німець-
комовної, румуномовної преси.

17. Особливості самвидавчих періодичних видань
18. Видання Українського історичного журналу: специфіка та 

особливості
19. В. Чорновіл та його журналістська діяльність
20. Діяльність української еміграції із заснування періодичних 

українознавчих журналів



35

ЗРАЗКИ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ

Варіант 1
1. Проаналізуйте роль періодичної преси у розвитку суспільства.

2. Охарактеризуйте внесок М. Костомарова в розвиток укра-
їнської журналістики.

3. Надайте порівняльну характеристику розвитку преси в 
Наддніпрянській та Західній Україні у другій половині 
ХІХ  ст.

4. Визначте та коротко охарактеризуйте основні етапи розви-
тку преси в радянській Україні.

Варіант 2
1. Розкрийте процес появи періодичних видань у Слобожан-

щині на початку XІХ ст.
2. Охарактеризуйте внесок П. Куліша в історії української 

журналістики.
3. Проаналізуйте розвиток української періодики у Західній 

Україні в міжвоєнний період
4. Визначте та проаналізуйте загальні тенденції розвитку 

українських періодичних видань у сучасній Україні.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Роль періодики у розвитку суспільства.
2. Зародження та основні закономірності розвитку періодич-

ної преси.
3. Класифікація періодики.
4. Методика джерелознавчого дослідження історичної періо-

дики.
5. Бібліографічні покажчики історичної преси.
6. Періодичні видання на українських землях в складі Ав-

стрійської імперії наприкінці XVIII ст. – в першій половині 
ХІХ ст. 

7. Поява періодичних видань у Слобожанщині на початку 
XІХ ст.

8. Становлення та розвиток провінційної преси в першій по-
ловині ХІХ ст. 

9. Українська альманахова журналістика 30–40-х років 
ХІХ ст.: провідні видання та діячі.

10. Журнал «Основа» в суспільному та науковому житті Укра-
їни 1860-х років.

11. Видавнича діяльність П. Куліша.
12. Роль М. Костомарова в історії української журналістики.
13. Українські періодичні видання другої половини ХІХ ст.
14. Цензурна політика царського уряду щодо розвитку україн-

ської преси.
15. Особливості розвитку історичної періодики в умовах дії 

Валуєвського циркуляру 1863 р. та Емського указу 1876 р.
16. Заснування журналу «Киевская старина». Його автори та 

співробітники.
17. Внесок журналу «Киевская старина» в українську історіо-

графію.
18. Москвофільська журналістика: основні видання і постаті.
19. Народовська журналістика: провідні видання, діячі і праці.
20. Радикальна журналістика: основні постаті та видання.
21. Співпраця І. Франка з періодичними виданнями.
22.  Розвиток історичної періодики на західноукраїнських зем-

лях у ХІХ – на початку ХХ ст.
23. «Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові»: 
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Загальна характеристика видання.
24. Українська періодика на початку ХХ ст.
25. Українська журналістика в роки Першої світової війни.
26. Українські періодичні видання в роки визвольних змагань 

1917–1920-х рр.
27. Загальна характеристика та періодизація радянського пері-

оду  розвитку української періодики.
28. Історичні періодичні видання Української Академії Наук у 

1920-х рр.
29. Журнал «Україна» (1924–1930) за редакцією М. Грушев-

ського.
30. Українська періодика в УРСР у міжвоєнний період.
31. Українська періодика в Західній Україні в міжвоєнний пе-

ріод.
32. Специфіка української періодики в роки ІІ світової війни.
33. Українська періодика в перше повоєнне десятиліття.
34. Боротьба за свободу преси в добу лібералізації суспільства.
35. Особливості розвитку історичної періодики в радянський 

час: «Український історичний журнал».
36. Українська періодика в середині 1960 – середині 1980-х рр.
37. Розвиток української періодики у діаспорі. 
38. Загальні тенденції розвитку українських періодичних ви-

дань у сучасній Україні.
39. Історична періодика української діаспори: основні етапи 

становлення і розвитку.
40. Періодична преса в науково-дослідній роботі історика.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточний контроль
ІНДЗ

Модульний 
контроль

Сума 
балів

Змістовий 
модуль №1 
(Т 1 - 12)

Змістовий 
модуль № 2
(Т 13 - 20)

36 24 20 20 100
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка 
ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 

практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано

85-89 В дуже добре
добре75-84 С

70-74 D задовільно
допустимо60-69 E

35-59 FX незадовільно з 
можливістю повторного 

складання

не зараховано 
з можливістю 

повторного 
складання

0-34 F незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано  з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Методичне забезпечення кафедри, програма навчальної дисципліни.
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