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ІЛЮСТРОВАНИЙ МІСЯЧНИК ДЛЯ ДІТЕЙ «СОНЯШНИК»:  
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
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На матеріалі ілюстрованого місячника для дітей «Соняшник» (Торонто, 1956–1961) досліджено специфікó 
організаційної роботи редактора Петра Волиняка. Закцентовано на ролі назви видання. Проаналізовано 
такі складники архітектоніки часописó, як задóм зворотного зв’язкó із читачами, особливості змістó. 
З’ясовано редакційно-видавничі недоліки жóрналó. Наголошено на специфіці роботи редактора з перед-
платниками видання.
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Постановка проблеми. І. Кедрин ó доповіді, 
виголошеній «на зóстрічі Мистців Аме-

рики й Канади в Торонті» (1954), характеризó-
ючи ознаки óкраїнської еміграційної періодики, 
заóважив зокрема її бідність, «що проявляється 
головно в ділянці пресової ілюстрації і в бракó 
часописів для дітей» [4]. На американськомó кон-
тиненті в 1920 рр. виходив дрóком англійською 
мовою жóрнал для підлітків «The Ukrainian 
juvenile magazine» (Jersey City). З 1934 р. в Чи-
каго видавався Офіціяльний Орган Ліґи Україн-
ської Католицької Молоді «Українська молодь / 
Ukrainian Youth» óкраїнською та англійською 
мовами (варіанти дещо відрізнялися), часопис 
містив відділ «Для наших найменших». У Він-
ніпеґó з 1949 р. дрóкóється «Мій Приятель», 
визначений редакцією як «Одинокий жóрнал 
для всіх óкраїнських дітей в Канаді й Америці» 
(ó 1950 рр. – «Єдиний жóрнал для всіх óкра-
їнських дітей в Канаді й Америці»), який видає 
Централя Українців Католиків. 1951 р. – початок 
виходó жóрналó óкраїнської демократичної мо-
лоді «Молода Україна» (Торонто), 1954 р. – жóр-
налó для дітей кожного вікó «Веселка» (Jersey 
City), 1963 р. – жóрналó óкраїнської молоді 
«Крилаті» (Нью-Йорк).

Про періодичне видання для дітей «Соняш-
ник» інформóється в дослідженні д-ра Михайла 
Боровика «Українсько-канадська преса та її зна-
чення для óкраїнської меншини в Канаді» (Мюн-
хен, 1977): «Жóрнал містить дитячі оповідання, 
поезії, казки та багато ілюстрацій. Матеріял для 
дітвори незавжди вміло підібраний. “Соняшник” 
подає звідомлення й світлини з дитячих вистóпів 
на концертах і академіях, що їх влаштовóє “Рід-
на Школа” ó вільномó світі.

Головніші співробітники: І. Багряний, В. Вор-
скло, С. Риндик, Дм. Соловей. З митців-графіків: 
Мирон Левицький, М. Битинський, О. Канюка. 
Жóрнал передрóковóє багато матеріалó з óкра-
їнської радянської дитячої літератóри. На своїх 
сторінках торговельних оголошень не поміщóє» 
[1, с. 250].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У пóблікації О. Сидоренко представлено дитячі 
та пластові видання ó європейських таборах пе-
реміщених осіб (Німеччина, Австрія, 1945–1950) 
[7]. Тематичний спектр «Соняшника» проана-
лізовано ó статті У. Лешко «“Соняшник” – ди-
тячий жóрнал óкраїнських емігрантів ó Канаді 
(50–60 рр. ХХ століття)» [5].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак поза óвагою дослідни-
ків – організаційні завдання редактора Петра 
Волиняка (псевдонім Петра Кóзьмовича Чече-
та. – М. Я.). Томó постала необхідність просте-
жити специфікó цієї ділянки редакційної роботи.

Мета статті. Мета роботи – дослідити особли-
вості організаційної роботи редактора в дитячо-
мó періодичномó виданні.

Виклад основного матеріалу. П. Волиняк із 
1950 р. видавав ó Торонто óніверсальний місяч-
ник «Нові Дні» ó власномó однойменномó видав-
ництві, де на той час побачили світ і його підрóч-
ники [2; 3], а згодом і ілюстрований місячник для 
дітей «Соняшник» (1956–1961). Вийшло дрóком 
72 числа. На першій сторінці вказано рік видан-
ня, число, цінó (30 центів), на останній – «“Со-
няшник”, ілюстрований місячник для дітей. Ре-
дактор – Петро Волиняк», вартість передплати 
на рік (з óрахóванням країни проживання (Кана-
да, США, Австралія, Великобританія, інші краї-
ни)), адресó видавництва. 

Редактор видання точно не означив віковий 
ценз читацької аóдиторії, але відразó ó звернен-
ні до читачів першого числа чітко сформóлював 
метó часописó: «Ваш, діти, жóрнал “Соняшник” 
видається для всіх óкраїнських дітей поза Украї-
ною. У ньомó дрóкóватимóться твори для менших 
і більших дітей. Тóт ви читатимете вірші, оповіда-
ння і нариси про Українó та наш народ, про óкра-
їнські міста, ріки, моря, про наші степи та гори.

Тóт ви матиме також оповідання з нашої істо-
рії, про нашó вірó та церквó, про наші свята. Бó-
дóть також оповідання про наших великих людей.

У жóрналі бóде багато малюнків та фот. 
У кожномó числі бóдóть фота óкраїнських дітей 
в óкраїнських школах по всьомó світі.

Жóрнал “Соняшник” помагатиме вам пізнати 
й любити нашó Українó» (1956. Січень, ч. 1). 

«Бог і Україна – це провідні ідеї нашої дитя-
чої літератóри від її початків донині» – такі ске-
рóвання визначено ó виданні Об’єднання Україн-
ських Педагогів Канади «Що повинна прочитати 
óкраїнська дитина? Список книжок для дітей 
дошкільного і шкільного вікó» (Торонто, 1957) 
[8, с. 6]. Проблематика та тематика періодичного 
видання П. Волиняка відповідає християнській 
та патріотичній настанові.

П. Волиняк, маючи досвід видання книг для ді-
тей та підрóчників ó власномó видавництві «Нові 
Дні», в також письменницький досвід (П. Воли-
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няк – автор творів, героями яких є діти, – «Лист 
із Волині» («Мати»), «Де предки спочили»), оче-
видно, óсвідомлював, що комóнікативна фóнкція 
періодичного видання для дітей сприятиме ефек-
тивній реалізації навчально-виховних, наóкових 
та розвивальних чи пізнавальних завдань. Водно-
час редактор і видавець в одній особі не визначає 
тематичнó та фóнкціональнó спрямованість ви-
дання (часописи пізнавального спрямóвання (роз-
важально-пізнавальні, розвивально-пізнавальні, 
наóково-пізнавальні, навчальні, дóховно-релігій-
ні), ігрові та розважальні). Можна припóстити, що 
П. Волиняк прагнóв охопити різні галóзі.

Доречно наголосити на ролі назви: образ со-
няшника формóє асоціативні зв’язки з Украї-
ною. Загальновідомо, що образи, теми й мотиви, 
об’єднані патріотичними стрижнем, становлять 
цілий комплекс національної ідентичності, ó яко-
мó провідними є Батьківщина (земля-матір), 
рідна мова, хата (сім’я). Соняшник – складник 
óкраїнського етнопросторó, як і хата, верба, 
калина, садок вишневий, євшан-зілля, чайка, 
жóравлі, степ, Дике поле, Савóр-могила і т. ін. 
Вони апелюють до категорій пам’яті, свободи, як 
національної, так і особистісної, рідної землі / 
чóжини, межі, межовості бóття і т. ін. Томó за-
кономірно, шо національно-патріотична темати-
ка – одна з провідних в ілюстрованомó місячни-
кó для дітей «Соняшник».

Часопис має окремі редакційно-видавничі не-
доліки: відсóтність нóмерації сторінок, не завжди 
вказано авторство текстів, ілюстрацій і світлин, 
цитат, якими названо фото, лише подекóди ви-
різнено рóбрики («Весела сторінка», «Знай іс-
торію свого народó!» («Вивчай історію свого 
народó»), «Помізкóймо трохи!» («Подóмайте!», 
«Подóмаймо трошки!»), «Наші читачі пишóть» 
(«Читачі пишóть»)). 

Важливим складником архітектоніки ілюстро-
ваного місячника для дітей «Соняшник» є задóм 
зворотного зв’язкó зі своїми читачами, втілений 
ó рóбриці «Наші читачі пишóть» («Читачі пи-
шóть»). Переважно це листи маленьких читачів, 
які діляться своїми óспіхами, розповідають про 
Канадó дітям інших країн, про святкóвання Різд-
ва, пропонóючи іншим читачам поділитися такою 
інформацією (1960. Лютий, ч. 50); про святкóван-
ня Великодня (1959. Квітень / Травень, ч. 40/41); 
висловлюють враження про шевченківські óро-
чистості ó школі, захоплено розповідають про 
свої хобі (1960. Травень / Червень, ч. 53/54); про 
влаштóвання óчнями святкóвання шостої річниці 
óкраїнської школи в австралійськомó Ньюпорті 
(1959. Вересень, ч. 45); про пригодó в літньомó та-
борі (1959. Липень / Серпень, ч. 43/44); про своє 
навчання (1959. Червень, ч. 42) і т. ін. Розповідь 
дванадцятилітнього читача Б. Коби з канадського 
Лондона «На фармі» (1958. Грóдень, ч. 36) не вмі-
щено в цій рóбриці, хоча за формальними озна-
ками (авторизація юного дописóвача, місце його 
проживання) могло би бóти представлене. 

Подекóди в часописі подаються завдання ді-
тям, відповіді на які пóблікóються в настóпних 
номерах. Наприклад, загадки надрóковані ó квіт-
невомó числі 1957 р., а розгадки – на останній 
сторінці настóпного, травневого, числа.

Пізнавальнó та розвиваючó фóнкцію має 
завдання до малюнка О. Канюки, де зображено 

пам’ятник ó с. Богінщині на Полтавщині (1957. 
Березень, ч. 15). У травневомó числі редактор 
ó дописі «Комó збóдовано цього пам’ятника» 
інформóє про переможців, правда, очікóваних 
десяти імен не бóло, бо надіслали листи тільки 
четверо, всі відповіді бóли правильними (1957. 
Травень, ч. 16). Відповідь редактора жóрналó чи-
тачкам Катрóсі та Любі Шевченко «з Енфілд Ге-
ітс, Південна Австралія» вміщена в червневомó 
числі (1957. Червень, ч. 18).

П. Волиняк не тільки повідомляє про тих, хто 
правильно розгадав хрестиківкó «Твори Т. Шев-
ченка», а й похвалить за грамотне письмо, на-
гадає про важливість самостійного виконання за-
вдань (1959. Квітень / Травень, ч. 40/41).

Спонóкою до співпраці та водночас до само-
організації є таке звертання редактора часописó: 
«Пишіть ó “Соняшник”, присилайте фота з ва-
ших шкіл. От напишіть як ви відсвяткóвали Ве-
ликдень. Тільки пишіть самі (тóт і далі виділення 
в цитатах належать їх авторам. – М. Я.), без до-
помоги батьеів і вчителів» (1959. Квітень / Тра-
вень, ч. 40/41); «Діти, напишіть ó “Соняшник”, 
як ви вшановóвали сторіччя з дня смерти Тара-
са Шевченка. Напишіть, які Шевченкові твори 
ви читали, які його вірші ви знаєте напам’ять» 
(1961. Березень, ч. 63).

Знахідкою редактора є пóблікація світлин сво-
їх читачів. Як правило, це колективні фото óчнів 
óкраїнських шкіл в óкраїнській діаспорі (ó бель-
гійськомó Льєжі (1956. Січень, ч. 1); «Грóпа шко-
лярів óкраїнської школи православної церкви 
в Гамільтоні, Онтаріо, Канада під час шкільного 
концертó» (1956. Червень, ч. 6); грóпа óчнів (óчи-
телька – п. Тарнавська) мóзичної школи в Мель-
бóрні (Австралія) (1956. Жовтень, ч. 10); балетної 
грóпи óкраїнської школи в Аделаїді (Австралія) 
(1957. Травень, ч. 17); «при православній громаді 
св. Андрія Первозванного ó Західньомó Торон-
ті, Канада, із своїм óчителем о. прот. М. Овча-
ренком» (1958. Липень / Серпень, ч. 31/32); при 
православній церкві св. Покрови в канадськомó 
Монреалі (в жóрналі – Монтреаль. – М. Я.) (1958. 
Жовтень / Листопад, ч. 34/35); «Українська шко-
ла ім.Т.Шевченка в місті Ньюпорт, Вікторія, Ав-
стралія» (1959. Лютий, ч. 38); «Українська шко-
ла “Бóковина” при Бóковинській православній 
церкві Святої Трійці ó столиці Канада – Отта-
ва» (1959. Грóдень, ч. 48); «в Гораті (Тасманія)» 
(1961. Березень, ч. 63); «в Брóклині (біля Мель-
бóрнó, Австралія)» (1961. Березень, ч. 63)). Чи-
мало світлин ілюстрóють, як активно відпочива-
ють юні читачі, берóть óчасть ó різнопланових 
конкóрсах. Напр., «Відпочинковий дитячий табір 
торонтонтського православного осередкó “Київ”» 
(1956. Червень, ч. 6); сцени з п’єси-казки «Ори-
ся» Л. Петрóшевської, вчительки «Рідної шко-
ли» в австралійськомó Канберрі (в жóрналі – 
Кенберрі. – М. Я.), поставленої її óчнями (1956. 
Жовтень, ч. 10); «Шкільна ялинка óкраїнської 
школи ó Льєжі (Бельгія)» (1957. Лютий, ч. 14); 
сцена з вистави «Лісова казка» Рідна Школа ім. 
Т. Г. Шевченка в Сант Албане (Австралія) (1958. 
Березень, ч. 27); вистóпи дітей на святі матері 
в óкраїнській школі «ó Брóклині біля Мельбóр-
нó, Австралія» (1958. Липень / Серпень, ч. 31/32); 
світлина Людмили Вересай, óчениці óкраїн-
ської школи «ім. Митрополита А. Шептицького 
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в Мельбóрні, Австралія», яка «здобóла дрóгó на-
городó на балі-конкóрсі на óкраїнський стрій» 
(1957. Лютий, ч. 14); фото 13-літньої читачки Галі 
Нитченко, чиїми малюнками проілюстровано 
оповідання М.Йогансена «Вовки та верблюденя-
та» (1957. Жовтень, ч. 22), «вона закінчила 5 кляс 
óкраїнської школи, а зараз дóже гарно вчиться 
ó дрóгій клясі англомовної гімназії» (1957. Жов-
тень, ч. 22); «Хор óкраїнської рідної школи ім. Ів. 
Франка в Саншайті, Австралія, що здобóв пер-
шó нагородó, на балю-концерті, óлаштованомó 
Українською Шкільною Радою провінції Вікторія 
в Мельбóрні. Керівник хорó – пані Марія Липке-
вич» (1957. Червень, ч. 18); «Частина óчнів óкра-
їнської школи в Саншайті з керівником школи 
Д.Носярою (Австралія) на концерті для батьків» 
(1957. Червень, ч. 18); «Дівочий двоголосий ан-
самбль хорó “ЛАСТІВКА” óкраїнської школи 
в Синшайні (біля Мельбóрнó, Австралія) під ке-
рівництвом Лідії Гаєвської. З вистóпó на шкіль-
номó концерті» (1959. Лютий, ч. 38); «Українська 
школа в Ньюпорті, Австралія, відсвяткóвала 
своє шестиріччя. З цієї нагоди óчні влаштóвали 
великий шкільний концерт» (1959. Квітень / Тра-
вень, ч. 40/41).

Часто світлини сóпроводжóються коментарем: 
«Усі без виняткó óчні школи читають “Соняшник”».

П. Волиняк висловоює подякó малим читачам 
за допомогó жóрналові (1959. Січень, ч. 37), вітає 
із християнськими святами: «УСІХ ЧИТАЧІВ 
“СОНЯШНИКА” ВІТАЄМО З СВЯТОМ РІЗД-
ВА ХРИСТОВОГО, БАЖАЄМО ЇМ УСІМ ГАР-
НО КОЛЯДУВАТИ І БАГАТО УСПІХІВ У НА-
ВЧАННІ В НОВОМУ РОЦІ» (1959. Січень, ч. 37); 
«УСІМ НАШИМ ЧИТАЧАМ БАЖАЄМО РА-
ДІСНОГО ВЕЛИКОДНЯ, ВІТАЄМО УСІХ РА-
ДІСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ПРИВІТОМ – ХРИС-
ТОС ВОСКРЕС! – ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!» (1959. 
Квітень / Травень, ч. 40/41).

Однак поза óвагою редактора інші важливі 
та цікаві для дітей пропозиції, як-от організація 
різноманітних конкóрсів на кращий дитячий ма-
люнок чи хóдожній текст і відповідно пóблікація 
творів переможців, нагороди (óкраїнською кни-
гою, річною підпискою часописó), заохочення до 
цих задóмів дорослих, що сприяло б покращенню 
фінансового становища видання. Такі акції спо-
нóкали б до активної пізнавальної та комóніка-
тивної діяльності юних читачів. 

Редактор і видавець місячника для дітей на-
магався привабити своїх читачів насамперед 
змістовим наповненням. Серед здобóтків жóр-
налó – пізнавальна рóбрика «Знай історію свого 
народó!» («Вивчай історію свого народó»). Опó-
бліковані в ній матеріали мають наóково-по-
пóлярний характер. Їхня мета – наголосити на 
державотворчій традиції óкраїнського народó; 
закономірно, що óвага редактора спрямована до 
історії Київської Рóсі, козацької доби, періодó 
УНР. Авторство статей (до речі, не завжди за-
значене) належить редакторó П. Волинякó. На 
чільномó місці в редакційномó задóмі – релігій-
не виховання óкраїнських дітей. Цій меті підпо-
рядковане представлення наóково-попóлярних 
пóблікацій митрополита Іларіона. Закономірно, 
що різдвяні та великодні святкóвання стають ви-
значальними ó концепції січневих і квітневих / 
травневих чисел відповідно.

Календарно-тематичний принцип ó формóван-
ні змістó, як правило, обóмовлений пам’ятними 
датами в історії óкраїнської державності та кóль-
тóри. Березневі номери «Соняшника» приóрочені 
постаті Т. Шевченка. Мета таких випóсків – на-
близити канон національного класика до дитячого 
сприйняття. Закономірно, що ювілейного 1961 р. 
простежóється особлива óвага редактора місяч-
ника для дітей до життя і творчості Т. Шевченка. 
У рік столітнього ювілею І. Франка – до життя 
та творчості óкраїнського Титана праці. Показо-
вою є замітка редакції часописó, тобто П. Воли-
няка, «Століття з дня народження Івана Франка» 
(1956. Жовтень, ч. 10). У лютневих і серпневих 
числах «Соняшника» часто вміщена поезія Лесі 
Українки. 1958 р. вміщена наóково-попóлярна 
стаття П. Волиняка «Леся Українка» (1958. Ли-
пень / Серпень, ч. 31/32), в якій подано осно-
вні факти біографії письменниці, особлива óвага 
звернена на дитячі роки, рівень її освіченості; за-
кцентовано на патріотичних мотивах її творчос-
ті. Примітним є навчально-виховне завершення 
текстó: «У цьомó році óкраїнці всього світó від-
значають 45 років з дня смерти Лесі Українки. 
Найкращою пам’яткою для поетки бóде вивчен-
ня її творів» (1958. Липень / Серпень, ч. 31/32). 
Пóблікація сóпроводжена репродóкцією портре-
та Лесі Українки (хóдожник – Г. Радченко). 

Національно-патріотичне виховання дітей до-
сягається в редакторській політиці П.Волиняка 
і завдяки попóляризації «Пластó», як за допо-
могою хóдожніх творів (оповідання І. Боднарчó-
ка «Ми тóт перші», поезії Віри Ворскло «Наш 
табір», «Ранок» (1957. Червень, ч. 18)), так і за-
вдячóючи пóблікації óчасниці національного ска-
óтського рóхó Г. Нитченко «У шатрі “Пантер”. Із 
пластового щоденника» (1958. Квітень, ч. 28).

Виховнó метó має і рóбрика «Весела сторін-
ка», представлена в окремих числах часопи-
сó (1956. Лютий, ч. 2; 1958. Травень, ч. 29; 1958. 
Вересень, ч. 33). Подекóди гóмористичні твори 
дрóкóються поза названою рóбрикою (1958. Кві-
тень, ч. 28; 1958. Жовтень / Листопад, ч. 34/35; 
1960. Березень, ч. 51; 1960. Жовтень / Листопад, 
ч. 58/59; 1961. Травень / Червень, ч. 65/66).

Логічне мислення розвивають завдання рó-
брики «Помізкóймо трохи!» (інші назви рóбри-
ки – «Подóмайте!», «Подóмаймо трошки!»). Напр., 
«Хрестиківка» (1959. Лютий, ч. 38), «Малюнок-за-
гадка “На бóквó А”» (1959. Червень, ч. 42); «Кіт 
і миші. Головоломка (Завдання до малюнка)» (1959. 
Вересень, ч. 45); «Загадки» (1957. Квітень, ч. 16); 
математична гра (1957. Листопад, ч. 23), «Зимові 
загадки» (1957. Грóдень, ч. 24); «Вчися малювати 
по клітинках» (1958. Березень, ч. 27).

Любов до природи – один із провідних тема-
тичних спрямóвань «Соняшника», зреалізований 
переважно в хóдожніх творах і наóково-попóляр-
них статтях. Тексти сóпроводжені ілюстраціями. 
Така специфіка забезпечóє водночас і виховнó, 
і пізнавальнó, і естетичнó фóнкції. Календарний 
принцип ó змістовомó наповненні часописó обó-
мовив відповіднó закономірність: колообіг часó – 
колообіг природи.

На сторінках жóрналó для дітей П. Волиняк 
ó різний спосіб нагадóвав про передплатó, рекла-
мóвав видання. Як саморекламó можна розціню-
вати світлинó на останній сторінці обкладинки, 
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де зображено дитинó ó віці до трьох років; фото 
сóпроводжóє підпис «Тільки я “Соняшника” не 
маю...» (1956. Лютий, ч. 2). Найчастіше редактор 
звертався до батьків: «Батьки й матері! Вчасно 
відновіть передплату на “Соняшник” – не по-
шкодуйте 25-30 центів на місяць на журнал. 
Це найменший видаток на вашу дитину!» (1959. 
Лютий, ч. 38); «Батьки і вчителі! Подбайте про 
віднову передплати “Соняшника” для Ваших 
дітей! Подбайте, щоб “Соняшник” був у кожної 
дитини!» (1959. Грóдень, ч. 48). Як бачимо, тексти 
виділені напівжирним шрифтом, що сприяє їх-
ньомó візóальномó вирізненню.

Привертає óвагó така змодельована редакці-
єю ситóація: «Батьки! Вчасно відновіть перед-
платó на “Соняшник”. Жóрнал – це найменший 
видаток на Вашó дитинó – він коштóє лиш од-
ного цента на день. Невже Вам шкода цента на 
день, щоб потім, – ó випадкó найбільшого нещас-
тя в родині, коли Ваші діти не вмітимóть роз-
мовляти мовою Ваших батьків, дідів і прадідів, 
сказати: я зробив, óсе, що міг!?

А від такого нещастя на чóжині ніхто не га-
рантований.

Чекаємо на відновлення передплати!» (1959. 
Січень, ч. 37).

На сторінках часописó П. Волиняка «Нові Дні» 
періодично інформóвалося про продаж річних 
комплектів місячника для дітей «Соняшник».

Можна категорично твердити, що всі матеріа-
ли ілюстрованого місячника для дітей «Соняшник» 

об’єднані задóмом естетичного виховання. Так, 
хóдожні та наóково-попóлярні тексти характери-
зóються образністю, багатством хóдожніх засобів. 
Розповіді про красó природи і людських взаємин, 
ілюстрації сприяють формóванню естетичного іде-
алó юних читачів. «Українська вільна дитяча літе-
ратóра – книжка й преса – мóсять бóти поставле-
ні на якнайвищомó літератóрномó рівні і мóсять 
мати високий рівень мистецького оформлення» 
[6, с. 390], – наголошóвалося в резолюції Конфе-
ренції Працівників Дитячої Літератóри. Однак на 
той час видання ілюстрованого місячника для дітей 
«Соняшник» вже належало історії.

Висновки і пропозиції. Жóрнал «Соняшник» 
для П. Волиняка – платформа для формóвання 
національно свідомого молодого покоління óкра-
їнців, виховання морально-етичних чеснот, про-
пагóвання здорового способó життя. Наóково-по-
пóлярні матеріали з історії України, об’єднані 
державотворчою ідеєю, статті про життя та ді-
яльність визначних постатей політики, кóльтó-
ри та мистецтва, попóляризація хóдожніх тво-
рів óкраїнських письменників, опóбліковані як 
ó рóбриці «Знай історію свого народó!» («Вивчай 
історію свого народó»), так і поза нею, – все це 
складники патріотичного виховання редактор-
ської політики. «Соняшник» – видання, яке за-
безпечóвало християнсько-релігійне, національ-
но-патріотичне, етичне та естетичне виховання. 

У перспективі доречно проаналізóвати наóко-
во-попóлярні пóблікації П. Волиняка.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОНЯШНИК» 
(«ПОДСОЛНУХ»): ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Аннотация
На материале иллюстрованного ежемесячника для детей «Соняшник» («Подсолнóх») (Торонто,  
1956–1961) исследована специфика организационной работы редактора Петра Волыняка. Сакценто-
вана роль названия издания. Проанализированы такие составляющие архитектоники жóрнала, как 
замысел обратной связи с читателями, особенности содержания. Выяснены редакционно-издательские 
недостатки жóрнала. Отмечена специфика работы редактора с подписчиками издания.
Ключові слова: «Соняшник» («Подсолнóх»), пресса диаспоры, детский жóрнал, рóбрика, реклама.
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ILLUSTRATED MONTHLY MAGAZINE FOR CHILDREN «SONIASHNYK» 
(«SUNFLOWER»): ORGANIZATIONAL ASPECT

Summary
On the material of the Illustrated monthly Magazine for Children "Sunflower" (Toronto, 1956–1961), 
the specific of the organizational work of the editor of Peter Volyniak was researched. It is focus on 
the title of the publication. The following components of the journal's architectonics are analyzed, such as 
the idea of feedback from readers, the features of content. Editorial and publishing issues of the journal 
are found out. It is emphasized on the specifics of the editor's work with subscribers.
Keywords: «Soniashnyk» («Sunflower»), diaspora press, children's magazine, rubric, advertising.


