
Періодичні видання 

для дітей старшого 

шкільного віку

Бібліотечний урок 



Мета:

Розширити знання учнів про 

періодичну пресу, спонукати до 

систематичного ознайомлення з 

дитячими газетами і журналами. 

Виховувати у дітей бережне 

ставлення до періодики, сприяти 

всебічному розвитку  кругозору



Газета — щоденне або щотижневе періодичне 

видання у формі складених аркушів, містить новини і 

коментарі.



 А своє ім’я газеті подарувала дрібна 

венеціанська монета „гадзетта”.

 Колись за таку „газету” можна було 

добре поснідати, придбати дешевий одяг. 

Коли у Венеції з’явилися невеличкі дрібно 

списані сторінки з повідомленнями про 

різні країни, державних діячів, політику та 

торгівлю, за них теж платили одну 

гадзетту. Так народився термін „газета” –

друкарське видання.



Перші українські газети
Українська  газета «Час» 

Український часопис «Час» перший номер 
вийшов 2 жовтня 1928 р. Видавець 
інженер    Максим Глинкий адреса 
редакції: м. Чернівці вулиця Петровича 
число 4.

Виходила, газета щодня перед полуднем.   
Це була тоді  майже єдина газета що 
стояла на засадах всього українського 
мови, історії, культури, етнографії.  

На шпальтах газети можна було прочитати 
свіжі новини з всього світу, про 
українських гетьманів про нову літературу 
що виходила в у Львові та Києві. 
Кримінальна хроніка. Переглядаючи 
підшивки газет пожовтілі від плину часу, 
можна побачити білі сторінки ото і була 
справжня румунська цензура. Тут 
розміщували свої афішу чернівецьких  
кінотеатрів. Багато як на той час  
реклами, погода, спорт та всяка всячина 
зі всього світу. В 1939 році газета була 
закрита.

Газета відновлена 23 серпня 1990 року



Журнал — (фр. journal) — друкарське 

періодичне видання. Поряд з 

газетою, журнал є одним з основних 

ЗМІ і пропаганди, впливає на 

громадську думку, формуючи її 

відповідно до інтересів певних 

ідеологічних груп, суспільних класів, 

політичних партій, і організацій.



Журнали, як і газети, поділяються 

на декілька типів:

 за періодичністю виходу — переважно не буває щоденних 

журналів, а щотижневі і щомісячні, деякі виходять навіть раз 

на кілька місяців;

 за форматом;

 за тематикою( літературні, мистецькі, сатиричні, релігійні, 

політичні тощо );

 за характером, по характеру подачі інформації;

 пов'язані з фахом ( Бібліотекар, Робітниця, Бджільництво 

тощо )

 орієнтовані на певний вік (Юний натураліст, Юний художник, 

Студентський меридіан, Техніка - молоді )

 Часописи, що висвітлюють діяльність якихось організацій -

культурних, релігійних ( Кур'єр ЮНЕСКО, Культурно-

просвітницька робота, Уральський слідопит, Новий світ 

мистецтва, Столиця і садиба ). 



Перші українські журнали

 Перші журнали в Україні 

з’явилися на початку ХІХ 

ст. Вони видавалися у 

Харкові. Серед них 

сатиричний журнал 

„Харківський Демократ”

(1816), літературно-

художній журнал 

„Український вісник” (1816-

1819), „Український 

журнал” (1824-1825). За 

виглядом журнал нагадує 

книгу.



Перший дитячий журнал

 Перший дитячий журнал «Українська ластівка», 
був заснований українським товариством 
«Просвіта», який побачив світ ще у 1933 році у 
Чернівцях. Редагував журнал Др. Антін Кирилів. 

 Тоді той журнал вартував 5 леїв, на той час, то 
були таки великі гроші. Цей журнал став віконцем 
у широкий світ для українських діток буковинського 
краю. Його редакційна рада тоді, розташовувалась 
за адресою: місто Чернівці вулиця Петровича -2 
(нині Ломоносова-2 в  український дім).

 «Українська ластівка» отримала тоді, добрі 
відгуки не тільки на Буковині, але і на Галичині. В 
журналу, зразу появилось безліч друзів, читачів 
про що можна пересвідчитись, коли його уважно 
перечитуєш.     Перше число журналу, вийшло  
саме на Різдвяні свята 23 грудня 1933 року, коли 
на Букові господарювала  Румунія і українська 
мова та слово було надто дорогим для українських 
буковинці



Тіпографія



Сучасні інформаційні комп'ютерні 

печатні технології







Редакція



Редактор.











Журналісти





Професія - журналіст









Інформація Спілки 

журналістів

2007 рік – загинуло115 

журналістів світу 

( анті рекорд)

2008 рік – 95 журналістів  

у 32 країнах

2009 рік – 59 журналістів







Журнали  науково-популярні



Журнали для дівчат



Це вам – молодь!



Технічні видання



Розвиваємо свої таланти


