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Розвиток сучасної світової науки у своєму невпинному поступі опира�
ється на інформацію. Наукова інформація, як і будь�яка інша, може існува�
ти як в ідеальних площинах, так і матеріальних, тобто бути чітко зафіксо�
ваною на різноманітних матеріальних носіях у вигляді широкого спектра
документів. Документ, як суспільне явище, знаходиться в постійній тран�
сформації, набуваючи нових видів, кожен з яких має віднайти свою нішу в
інформаційному просторі, із власними встановленими завданнями та чітко
окресленими функціями. Журнал, вперше з’явившись на теренах Європи у
XVI ст., і донині займає провідні позиції у світовій комунікаційній системі.
Особливу роль цей вид документа відіграє у сфері інформаційного забезпе�
чення наукових досліджень. Журнал має низку ознак, що дозволяють йому
бути «не лише важливим джерелом у системі наукової комунікації, у роз�
повсюдженні наукової інформації, а й найуспішнішим засобом наукової ко�
мунікації в історії науки» [51, с. 29].

Не стоїть осторонь цього процесу і педагогічна наука, активно використо�
вуючи можливості журналу, який став звичним засобом поширення галузе�
вої інформації. Історія його розвитку в Україні сягає середини XIX ст., і
протягом досить тривалого часу свого існування він зазнавав трансформа�
цій: суспільні та фахові потреби спонукали до типологічного розгалуження,
а досягнення науково�технічного прогресу дали змогу освоїти нові матері�
альні носії інформації. Та, незважаючи на досить важливе місце у науковій
комунікації, вітчизняний педагогічний журнал поки що не став об’єктом
ґрунтовного наукового вивчення, що і становить актуальність нашого до�
слідження.

Метою даної статті є огляд наукового доробку з проблеми становлення та
розвитку педагогічної періодики в Україні.

Періодичні видання були об’єктом досліджень багатьох наук, які крізь
призму розвиту та функціонування різних сфер українського суспільства
досліджували журнальну періодику. Серед них виділяються бібліографо�
знавство, документознавство, журналістика, пресознавство, історія, педа�
гогіка тощо.
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Значна група досліджень сформувалася в межах журналістики. Це пра�
ці таких дослідників, як О. М. Березовський [2], К. М. Боголюбов [3],
О. В. Богуславський [4], М. Васильчук [6], В. Габор [7], А. Животко [14;
15], В. Ігнатієнко [18], С. Наріжний [25], Г. Рудий [41]. Однак, підготовле�
ні в різні історичні періоди, ці дослідження різняться між собою як за свої�
ми об’єктами, методами їх вивчення, так і за авторськими інтерпретаціями.
Ці відмінності легко простежити на прикладі праць радянських дослідни�
ків та вчених�пресознавців із числа української діаспори. В їхніх роботах
простежується певний суб’єктивізм та обмеження об’єкта дослідження за
рахунок ігнорування ідеологічно чужих, з погляду авторів, періодичних ви�
дань. Така ситуація вкрай негативно позначилася на повноті досліджень, їх
об’єктивності та вичерпності. Однак варто зазначити, що сучасні вчені роб�
лять спроби неупередженого аналізу суспільних явищ, задля досягнення
об’єктивності та всебічності досліджень.

На сучасному етапі у науковому просторі України активно розвивається
документознавство. Спеціалісти в цій сфері розглядають основні пробле�
ми журнальної періодики у документознавчих дослідженнях. У працях
Н. М. Кушнаренко [22], Г. М. Швецової�Водки [49] розглянуто журнал як
вид документа, теоретичні підходи до його вивчення, зокрема, класифіка�
цію журналів, їхні відмінності, характерні риси, інформаційний потенціал
для розвитку сучасної науки. Однак ці роботи мають узагальнений харак�
тер, оскільки об’єкт їхнього дослідження – вивчення теоретичних та прик�
ладних аспектів функціонування та розвитку окремих документів, в тому
числі й періодичних видань. Тож такого роду праці можуть слугувати за те�
оретичний базис та методологічну основу для дослідження як певного виду
документа, так і комплексу документів, об’єднаних єдиним суспільним
призначенням. 

Наступну групу становлять дослідження галузевої періодики, що дають
змогу, шляхом порівняння, віднайти оптимальні методи дослідження та кла�
сифікації споріднених видів документів. З цього погляду певний інтерес ста�
новить дослідження І. Матяш [23], в якому авторка розробила понятійний
апарат, окреслила підходи до вивчення періодизації галузевих періодичних
видань та представила опрацьовану нею періодизацію архівної періодики.

Значну групу матеріалів, що містять відомості про педагогічні журнали,
складають історико�бібліографічні видання [8; 18; 20; 26; 30; 39; 40;
43–46]. З�поміж інших вони є хронологічно першими документами, що до�
носять до нас відомості про об’єкт дослідження.

Важливу роль у дослідженні проблем педагогічного журналу відіграють
статистично�бібліографічні матеріали [35; 36], котрі важливі для вивчення
розвитку галузевих документних потоків, відстеження їхнього наповнення
та потужності. Загалом, у цих виданнях представлено досягнення в галузі
вітчизняного друку. Окремими розділами ввійшов до видань і періодичний
друк. Проте педагогічні журнали представлені в них тільки починаючи з
1950 р., хоча історія окремих назв була, на той час, вже достатньо відомою.
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Така ситуація переважно спричиняє прогалини у дослідження історичних
вітчизняних педагогічних журналів.

Досить вагомі напрацювання у вивченні журнальної періодики містить і
педагогічна наука. Ціла низка досліджень висвітлює місце та роль об’єкта
дослідження в розвитку педагогічної галузі України. Однак ці праці мають
певну специфіку. Педагогічна наука не стояла осторонь розробки дефініції
педагогічного журналу. Так, чимало довідкових видань подають свої визна�
чення об’єкта дослідження [9; 21; 27; 28; 39; 50].

Наявні змістові дослідження вітчизняного фахового журналу. Н. М. Гор�
дій [10] вивчала питання розумового розвитку дітей на сторінках педагогіч�
ної преси ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст., також дослідниця проаналізу�
вала потенціал журналістики в інформаційному забезпеченні педагогічної
науки України зазначеного періоду. У роботі вивчено проблеми становлен�
ня вітчизняної фахової періодики, перешкоди на шляху її розвитку та спро�
би української громадськості започаткувати фахові видання. Незважаючи
на те, що праця деякою мірою допомагає сформувати уявлення про функці�
онування педагогічного журналу, все ж її стрижнем є педагогічна проблема�
тика, а журнал в ній розглянуто лише як засіб поширення галузевої інфор�
мації, без виокремлення його із загалу періодичних документів та без вклю�
чення його специфічних особливостей до об’єкта дослідження.

Деякі відомості про журнал знаходимо у працях І. В. Зайченка [17]. Його
наукові пошуки висвітлюють становлення національної школи в кінці
ХІХ – на початку ХХ ст. Історичне дослідження здійснене на матеріалах
української громадсько�політичної, культурологічної, просвітянської, мо�
лодіжної, дитячої періодики вказаного періоду. Особливий інтерес для авто�
ра становлять педагогічні видання. Проведений науковцем аналіз докумен�
тів дає змогу проаналізувати роль фахових видань у передумовах розвитку
педагогічної науки. У контексті авторського аналізу видань простежується
історія становлення фахової педагогічної періодики, зокрема й журналів, а
в межах теми дослідження висвітлено їхнє змістове наповнення. Проте те�
матичний аналіз займає в праці провідне місце, і лише частково висвітлено
суспільні впливи на формування та розвиток педагогічних журналів. А сто�
совно розгляду журналу як виду документа – ця проблематика до об’єкта
дослідження І. В. Зайченка не входила.

У статтях М. М. Грищенка [11] та О. Г. Дзеверіна [12], у контексті дослід�
ження історії становлення та розвитку вітчизняної педагогіки у 1917–
1957 рр., шляхом контент�аналізу автори частково висвітлили змістове на�
повнення журналів. Історія ж розвитку конкретних журналів, формування
галузевого журнального потоку у дослідженнях відсутні.

Відомості щодо наповнення педагогічних журналів кінця ХІХ – початку
ХХ ст. подано і у колективному дослідженні «Розвиток народної освіти і пе�
дагогічної думки на Україні : (Х – поч. ХХ ст.)» [38]. У двох розділах видан�
ня представлено еволюцію української педагогічної журналістики кінця
ХІХ ст. і констатовано факт повноцінного існування педагогічної преси на
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початку ХХ ст. Але великий пласт фахової періодики залишився поза
увагою авторів, що спонукає до глибшого наукового дослідження.

Об’єктивніші відомості про педагогічну журналістику містяться у «На�
рисах історії українського шкільництва (1905–1933)» [24]. Це досліджен�
ня, проведене вже в незалежній Україні, виконано переважно на газетних
матеріалах і лише частково розкриває історичний потенціал педагогічно�
го журналу. Останній представлено змістовим аналізом видань «Світло»
та «Вільна українська школа», лише побіжно згадано про регіональні га�
лузеві журнали.

Поряд із дослідженнями традиційної журнальної періодики знаходимо
досить вагомі дослідження й інших форм представлення об’єкта досліджен�
ня – рукописний педагогічний журнал. Цю тематику в своїх роботах вивчав
львівський вчений Л. Пірожок [34, с. 88].

Надзвичайно важливе значення для розуміння тенденцій розвитку педа�
гогічної науки має академічне дослідження луганського вченого О. Ада�
менка «Українська педагогічна наука в другій половині ХХ ст.». У моног�
рафії продемонстрована еволюція української педагогічної школи, разом з
якою трансформувалися й наукові погляди, і наукові періодичні видання.
У роботі визначено сучасні тенденції педагогічної періодики, особливе міс�
це відведено електронним ресурсам педагогічної комунікації, як джерелам
оперативного обміну інформацією [1].

Педагогічний журнал ставав об’єктом дослідження О. Ф. Коновець [19],
але основну увагу у роботі було зосереджено «на тематиці освітянської педаго�
гічної преси, визначенні її комунікативних домінант і дискурсів» [19, c. 1].

До проблеми вивчення педагогічної періодики зверталися і науков�
ці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. У роботах Т. А. Діденко [42],
В. А. Зотової [37], П. А. Рогової [37], Т. М. Сахарової [42] розкрито низку
тем, одна з яких – журнальні колекції у складі фонду бібліотеки. Статті
Л. В. Домбровської [13], О. А. Печенезької [31–33] присвячені контент�
аналізу певних назв педагогічних журналів у різний хронологічний період.

У 2009 р. фахівцями бібліотеки було підготовлено ґрунтовну бібліогра�
фічну працю «Журнали психолого�педагогічної тематики ХІХ – початку
ХХ ст. з фонду Державної науково�педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського» [16]. Вона містить історико�бібліографічні відомос�
ті про українські та російські журнали з питань педагогіки і психології
1832–1917 рр. Ці видання є науковим об’єктом «Документів психолого�пе�
дагогічного та історико�культурного напряму ХІХ – початку ХХ ст.» і залу�
чені до національного надбання України. 

Проте вищезазначені дослідження ніяк не торкалися проблем послідовно�
го розвитку фахової журнальної періодики в соціально�комунікаційному
просторі України.

Поряд із дослідженням традиційних електронні педагогічні журнали вив�
чали Л. Босіна [5], Н. Хміль [47; 48]. Фахівці простежили організацію
фахових електронних журналів, умови доступу до викладеної інформації,
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тематичне наповнення документів, а також виокремили функції та типоло�
гічні особливості галузевої періодики. Зважаючи на важливість цих дослід�
жень, варто відзначити їх дещо констатуючий характер та контекстне тя�
жіння до педагогічної науки. Практично не розглянуто взаємовплив різних
форм педагогічних журналів та відображення цього процесу на закономір�
ності розвитку об’єкта нашого дослідження.

Отже, проаналізувавши історіографію вивчення педагогічного журналу,
слід констатувати значну увагу науковців до розробки проблеми становлен�
ня та розвитку журнальної періодики. Проте ці дослідження мають розріз�
нений характер, не містять цілісного комплексного аналізу формування та
розвитку потоку вітчизняних педагогічних журналів і закономірностей йо�
го функціонування.

У наукових працях відображено здебільшого тенденції розвитку україн�
ської педагогічної періодики в середині XIX – початку XX ст. Значну кіль�
кість наукових робіт присвячено висвітленню особливостей становлення та
розвитку різних проблем освітньої галузі. 

Незважаючи на те, що тема педагогічної журнальної періодики знаходи�
ла відображення в дослідженнях різних наук, у вітчизняному документоз�
навстві дослідження педагогічного журналу відсутні. Така ситуація є вкрай
незадовільною, адже в останні десятиріччя педагогічний журнал набув
значного розвитку, сформувавши потужний видовий потік. Його вивчення
є актуальною проблемою, з огляду на важливість для сучасної науки та ко�
мунікаційних процесів в Україні.
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