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НІМЕЦЬКОМОВНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ  
20-30-х РОКІВ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ 

 

В ирішення питань сьогодення, пов’язаних з утворенням в Україні 
національних адміністративно-територіальних одиниць в місцях 

компактного проживання малочислених національностей, вимагає вдумливого 
вивчення досвіду існування в 20-30 рр. національних, в тому числі німецьких 
районів. 

В умовах перегляду оцінок минулого привертання невідомих чи забутих джерел 
стає для спеціалістів доконечною потребою. Тому цілком природний науковий та 
практичний інтерес викликають німецькомовні періодичні видання, що виходили в 
Україні в 20-30 рр. Їх умовно можна розподілити на дві групи: 1) центральна періодика; 
2) місцева періодика. 

Серед центральних видань привертає орган Центрального бюро німецького 
відділу при ЦК КП(б)У та Центральній Комісії національних меншостей при 
ВУЦВК “Молот та плуг”, який виходив в Одесі в 1924-1925 рр. як щотижневик. 

З 1925 р. в Харкові починає видаватись німецький щотижневий листок ЦК КП
(б)У “Нове село”. З 1926 р. він виходить два рази на тиждень, з 1929 р. – тричі на 
тиждень. З 4 червня 1936 р. видається в Києві під назвою “Правда”. Останній номер 
вийшов 26 грудня 1937 р. 

В 1925-1929 рр. (спочатку 2 рази на місяць, а з 1927 р. як щотижневик) в 
Харкові друкується орган ЦК ЛКСМУ “Сходи”. З 1929 р. по 1936 р. виходив під 
назвою “Юнгштурм”. В 1936 році місцем видання став Київ.  

Щомісячник “Агротехніку – в маси” видавався Наркомземом УРСР в 1932-
1933 рр. 

В 1928-1933 рр. в Харкові виходив щомісячний журнал з теорії та практики 
освітньо-виховної роботи “Комуністичне виховання” (в 1928 році мав назву 
“Виховання і освіта”). 

Німецьким Центральним бюро при НКО в 1927-1933 рр. в Харкові видавався 
журнал для німецьких дітей в Україні “Сурма”. В 1933-1937 рр. він виходив 6 
разів на рік як орган ЦК ЛКСМУ та Наркомату освіти України. 

Для 3 і 4 груп шкіл соцвиху в 1931-1932 рр. в Харкові щомісячно друкувався 
журнал-підручник “Молодий ударник”. 

З 1926 по 1934 рр. в Харкові друкувався антирелігійний двотижневик “Нова 
країна”. 

Як орган німецької секції Всеукраїнської спілки пролетарської секції 
письменників в 1930-1935 рр. в Харкові виходив літературний журнал “Швидким 
кроком”. 

Велику групу німецькомовних видань становить тогочасна місцева періодика. 
Так, в 1924-1925 рр. Катеринославський губком  
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КП(б)У щотижнево видавав німецький листок “Червона зірка”. 
В Одесі в 1930 році друкувався щомісячний сільськогосподарський журнал 

“Степове господарство”. Німецькою мовою також видавалися окремі номери 
“Бюлетеня Одеського округового виконавчого комітету та міськради Одеси” за 1928-
1930 рр. 

Протягом 1930-1939 рр. виходив орган Молочанського РКП та РВК “Німецький 
колективіст”. 

В 1933-1935 рр. німецькою та українською мовою як орган політ-відділу 
Гольбштадської МТС, а потім до 1939 р. українською мовою як орган 
Молочанського РПК та РВК видавалася газета “За більшовицькі колгоспи”. 

З квітня 1930 р. під назвою “Колективне будівництво” починає видаватися 
німецька селянська газета Одеського окружкому КП(б)У. В зв’язку з ліквідацією 
округу з жовтня 1930 року газета видається під назвою “За більшовицький колектив” 
як орган Спартаківського РК КП(б)У та РВК. Виходила до 5 квітня 1939 р. 

В 1930-1935 рр. органом Пулинського РК та РВК стає газета “Соціалістична 
перебудова”. Протягом 1934-1935 рр. на сторінках цієї газети друкувався орган 
Пулинського РК ЛКСМУ “Юнгштурм”. 

З 1933 року виходив орган політвідділу Вальдгеймської МТС Гольбштадського 
району “Ударник МТС”. З 1935 р. під назвою “Ленінський шлях” газета стає органом 
Ротфронтівського РПК та РВК. Її видання припинено 6 квітня 1939 р. 

Протягом 1930-1939 рр. видавався орган Фрідріх-Енгельського (Зельцського) 
РПК та РВК “Колективне господарство”. В 1936-1937 рр. на сторінках цієї газети 
друкувалася “Комсомольська сторінка”. 

Під назвою “Голос колективіста” виходив орган Люксембурзького РПК та РВК 
(1930-1939 рр.), що теж мав в 1934 році “Комсомольську сторінку”. 

З 1931 року видавалася Карл-Лібкнехтська районна газета “Соціалістичний 
наступ”. З 1938 р. текст друкувався німецькою та російською мовами. Видання 
припинено 5 квітня 1939 року. 

Тож використання німецькомовних періодичних видань України 20-30-х рр., як 
історичного джерела дає можливість комплексного студіювання досліджуваної 
проблеми. 
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