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Електронні ресурси вітчизняної періодики для дітей
Настав час, коли Інтернет став "реальним простором інтелектуального,
духовного та навіть побутового існування значної частини українців" [2].
Інформатизація суспільства принесла дитячій періодиці нові виклики –
позиції друкованих видань значно похитнулись, адже практично кожен
школяр має доступ до всесвітньої мережі Інтернету. Проте з'явилися й нові
можливості творення та поширення інформаційного продукту. Значно
зростає інтерес до матеріалів, розміщених в електронному вигляді. Задля
забезпечення популярності дитячих періодичних видань редакторам
доводиться рухатися в ногу з часом і пропонувати все нові ідеї. Ще декілька
років тому було вдивовижу побачити часопис із додатком у вигляді CDдиску. Проте зараз видавці поступово переходять на якісно новий рівень,
опановуючи сучасні ресурси.
Серед усього розмаїття періодики для дітей у цій розвідці ми розглянемо
ті видання, що частково або повною мірою представлені в електронному
вигляді.
Проаналізувавши перелік сучасних дитячих періодичних видань, ми
дійшли висновку, що часописи за способом передачі матеріалу поділяються
на друковані та електронні. Розгорнута класифікація представлена нижче
(див. Рис.1).
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Рис. 1. Класифікація дитячої періодики за способом передачі матеріалу.

У нашій публікації ми зосередимо увагу на часописах, що є продуктом
діяльності вітчизняних видавництв, однак слід пам’ятати, що за умов

користування електронними ресурсами можливий доступ і до закордонних
журналів.
Найбільш ефективним способом популяризації видання у мережі є
створення сайту, на якому представлені матеріали журналу. Нижче
пропонуємо перелік найбільш відвідуваних (Табл.).
Таблиця
Сайти популярних в Україні дитячих періодичних видань
№
Назва видання
1. "Барвінок" – літературно-художній і
загальноосвітній
журнал
для
дітей
молодшого та середнього шкільного віку.
2. "Пізнайко"
дитячий
пізнавальнорозважальний журнал.
3. "Стежка" - журнал для дошкільного та
молодшого шкільного віку (дітей від 5-ти
до 10-ти років).
4. "Котя" - дитячий пізнавально-ігровий
журнал.
5. "Ангеляткова наука" - розвивальнопізнавальний журнал для дітей.
6. "Маленька Фея та сім гномів" – журнал
для дівчаток від 5 до 9 років.
7. "Маленький розумник" – пізнавальнорозважальний журнал для хлопчиків.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Адреса сайту
www.barvinok.info.

http://www.posnayko.com.
http://stezhka.com.ua/

http://www.kotya.com.ua/
http://www.angelyatko.com.ua

http://feya.net.ua/flashbooks/feya-2013/feya.html
http://feya.net.ua/flashbooks/rozumnyk2013/rozumnyk.html
Газета "Казковий вечір" – дитяча газета http://kazkovy.com.ua/
для дбайливих батьків.
Журнал "ВДГ" – видання для дітей від 9 до http://www.feya.net.ua/
12 років.
/vydannia/4/
"Крилаті"
–
навчально-розважальний http://www.krylati.org/krylati/
двомісячник для дітей 6-10 років.
"Граємо в англійську" - ігрове видання для http://letsplayen.com.ua
наймолодших, охочих вивчати англійську
мову.
"Колосок"
науково-популярний http://kolosok.lviv.ua/
природничий журнал для дітей.
"Колобочок" – дитячий пізнавально- http://kolobochok.com.ua/

розважальний журнал.
14. "Професор
Крейд"
пізнавально- http://kraid.com.ua/
розважальний журнал для дітей від 6 до 10
років.
15. "Ромчик" - дитячий інтернет-журнал.
http://improvisus.com/ua
На жаль, поки що не мають офіційного сайту такі видання, як:
"Малятко", "Смайлик", "Вулик" та "Джміль", - хоча вони користуються
значним попитом серед передплатників.
Найбільш поширеним способом представлення журналу є розміщення на
сайті видання фрагменту номера з переліком цікавого матеріалу часопису.
Подальше знайомство з ним можна продовжити за умов придбання або
передплати. Таким способом користуються редактори журналів "Пізнайко",
"Крилаті", "Ангеляткова наука" та ін. Частина редакторів розміщують на
офіційних сторінках повні випуски видань, що, звісно, спрощує доступ до
видрукуваних цікавинок. Серед них – "Барвінок", "Колосочок", "Колобочок",
"Професор Крейд" та ін. Деякі видавці пропонують архів надрукованого
матеріалу, розподіленого за жанровою приналежністю, незалежно від часу
виходу номера (газета "Казковий вечір", журнал "Умійко" та ін.).
Названі вище видання – зразки часописів, що представлені в
друкованому на електронному вигляді. Однак на сьогодні вже існують дитячі
часописи, що не пропонують паперової версії, а існують лише в
електронному варіанті. До них належить, зокрема, журнал "Ромчик".
На жаль, далеко не всі офіційні сайти дитячих періодичних видань
містять архів номерів, доступних для перегляду. Проте онлайн-ресурси
пропонують не лише матеріали окремих часописів, а й цілі колекції колишніх
та сучасних журналів. Так, наприклад, уже досить тривалий час існує проект
"Читанка" –дитяча публічна онлайн-бібліотека [3]. Особливістю цього сайту
є розміщення відсканованих дитячих книг та періодики, що давно не
перевидаються.
З-поміж усього розмаїття пропонованої проектом літератури
привертають увагу такі часописи, як: "Барвінок", "Малятко", "Однокласник"
("Піонерія"), "Перченя", "Соняшник", "Стежка", "Календарик-дошколярик",
"12 місяців", "Джміль", "Яблунька", "Клас", "Терентій, "Вигадуй. Думай.
Грай.". Подібно до "Читанки" електронна бібліотека "Чтиво" також пропонує
матеріали дитячих часописів ХХ століття ("Малятка", "Барвінка", "Веселки",
"Соняшника") [4]. Зважаючи на інтерес відвідувачів-школярів до друкованих
видань, деякі дитячі сайти розміщують окремі номери сучасної періодики для
дітей. Серед них – інформаційно-розважальний портал "Комашка" [1], на

сторінках якого розробники сайту пропонують ознайомитися з виданнями:
"Яблунька", "Чарівна принцеса", "Смайлик", "Умійко" та ін.
Отже, новітні технології сучасного світу вимагають від звичних форм
передачі та сприймання інформації розвитку – переходу на новий, більш
затребуваний інтерактивний рівень. З метою популяризації та підтримки
рейтингу літератури, в тому числі й часописів для дітей, редактори видань
опановують онлайн-ресурси та приєднуються до всесвітньої мережі,
створюючи таким чином усі можливі умови, щоб сучасний школяр зміг
долучитися до цікавого та пізнавального світу дитячої періодики.
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