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Фахові видання 

 

«Бібліотека у форматі Д°» 
      

            Це науково-популярний журнал, 

адресований широкому загалу бібліотечних 

фахівців. На сторінках цього видання 

обговорюються актуальні проблемні питання 

функціонування мережі спеціалізованих 

бібліотек для дітей; розглядаються нові 

нормативно-правові акти, спрямовані на 

покращення бібліотечної галузі; 

здійснюється обмін професійним досвідом, 

який є ще одним кроком до покращення 

функціонування спеціалізованих бібліотек для дітей на сучасному 

етапі; відзначаються пам’ятні дати вітчизняної та світової літературі, 

визначні дати з історії нашої держави, ювілеї бібліотек для дітей і 

фахівців, які працюють безпосередньо з  юними користувачами. 

Також велика увага приділяється досвіду з фандрейзингової та 

грантової діяльності, спрямованої на пошук та залучення додаткових 

ресурсів для всебічного розвитку бібліотек, оновлення їх 

матеріально-технічної бази, що значно впливає на формування 

позитивного іміджу бібліотек як важливих соціальних інститутів. 

Нещодавно вийшов четвертий номер журналу "Бібліотека у форматі 

Д" за 2018 рік, який  відкривається  статею Алли Гордієнко, 

генерального директора Національної бібліотеки України для дітей 

"Підводимо підсумки-плануємо на майбутнє". Також  до вашої уваги 

стаття С. Кисельової, присвячена  проблемам впровадження УДК; 



огляди нової української літератури від Н. Марченко; питання 

соціокультурної компетентності читачів у краєзнавчій діяльності 

піднімають у своїй статті В. Красножон та Н. Гажаман та багато 

іншої корисної інформації. Журнал також регулярно знайомить з 

книжковими новинками Національної бібліотеки України для дітей. 

 

Бібліотечна планета 
 

     Щоквартальний науково-виробничий 
фаховий журнал. Заснований у березні 1998 

року Національною парламентською 

бібліотекою України (НПБУ). Журнал мав на 
меті стати трибуною для висвітлення, 

аналізування стану справ у книгозбірнях, 

надання допомоги фахівцям бібліотечної 
справи в розв’язанні багатьох проблем, 

зокрема щодо задоволення інформаційних 

потреб бібліотекарів та читачів, сприяти 
зміцненню престижу бібліотек і бібліотечної 

професії, соціальному захисту фахівців. 

Концепція видання передбачає фаховий інформаційний супровід, 

насамперед, працівників публічних бібліотек сфери впливу 
Міністерства культури України, для яких Національна парламентська 

бібліотека України є загальнодержавним науковим, методичним і 

інформаційним центром, а також практично всіх бібліотечних 
працівників нашої держави. Журнал розкриває досвід роботи 

книгозбірень різних типів і форм власності, актуальні проблеми 

розвитку бібліотечної справи, пропагує кращий національний і 
зарубіжний досвід у бібліотечній сфері, розповідає про окремих 

творчих працівників галузі – від завідувача сільської бібліотеки до 

фахівця національного або державного закладу. 

Матеріали подаються в рубриках: «Колонка головного 
редактора», «З досвіду роботи», «Конференції, Семінари. Читання», 

«Сторінка методиста», «Бібліотека в правовому полі», «З досвіду 

роботи», «Погляд фахівця», «Постаті культури», «Офіційні 
документи», «Книжкова полиця», «Події. Факти», «Рецензуємо» 

тощо. Свої статті в журналі регулярно друкують відомі фахівці 

провідних книгозбірень країни та установ, що опікуються 

проблемами галузі в цілому 

http://ube.nplu.org/article/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ube.nplu.org/article/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE


З 2004 року головним редакторам журналу є генеральний 
директор НПБУ Т. І. Вилегжаніна. Було переглянуто концепцію 

часопису в бік висвітлення, насамперед, проблем сучасного розвитку 

бібліотечної справи щодо оновлення її нормативно-правової бази, 
юридичного захисту бібліотечних працівників, створення та 

впровадження нових послуг та ресурсів для користувачів, у т. ч. за 

рахунок досягнень у процесах інформатизації та комп’ютеризації, 
перспектив розвитку мережі сільських бібліотек, підвищення в 

соціумі ролі читання, популяризації сучасного літературного процесу. 

В часописі з’явилися нові актуальні рубрики «Бібліотека в правовому 
полі», «Дискутуємо!», «Інформаційні технології», «Українська 

бібліотечна енциклопедія». 

У 1999 – 2010 рр. журнал «Бібліотечна планета» було включено 

до Переліку наукових фахових видань України, в яких публікувалися 
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата історичних наук. 

З 2005 року номери журналу представлені у віртуальній версії на 

сайті електронної бібліотеки «Культура України». 

Дати і події 
Це періодичне довідкове видання, 

календар знаменних і пам’ятних дат. Укладає і 
видає Національна бібліотека України імені 

Ярослава Мудрого з метою надання методичної 

допомоги закладам культури в організації 
соціокультурної діяльності; інформування 

населення про визначні події культурного та 

громадсько-політичного життя суспільства, 
ювілеї видатних діячів культури, освіти, 

громадсько-політичних діячів, закладів 

культури та освіти. 

 «Дати і події» засновано 2012 р., тоді ж 
вийшов друком перший номер, що репрезентував історичні дати, 

відзначення яких припадало на перше півріччя 2013 р. 

Започаткування цього періодичного видання стало продовженням 
багаторічної традиції підготовки календарів знаменних і пам’ятних 

дат в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, що 

бере відлік з 1957 р. 

Вихід у світ кожного наступного номера календаря «Дати і події» 
спеціально приурочується до періоду формування річного та 

http://elib.nplu.org/object.html?id=1504
http://ube.nplu.org/article/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ube.nplu.org/article/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ube.nplu.org/article/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80


короткострокового планів проведення соціокультурних заходів у 
бібліотеках, музеях, навчальних закладах, інших установах та 

організаціях. Календар складається з помісячних переліків знаменних 

та пам’ятних дат культурно-мистецького, суспільно-політичного та 
наукового життя України та світу, міжнародних, державних, 

професійних, релігійних та народних свят, ювілеїв видатних 

історичних постатей, діячів культури, мистецтва, освіти, науки та 

інших галузей. 

  Відомості про відзначення міжнародних та державних свят 

супроводжуються інформацією про документ, яким вони були 

встановлені. З нагоди найбільш значущих ювілеїв, річниць та свят в 
кожному номері календаря вміщуються оглядові статті, укладені 

методом анотування та реферування відомостей з первинних 

документів (книжок, журнальних та газетних матеріалів) з певної 
теми. Статті носять узагальнюючий характер та доповнюються 

списками літератури, ілюстрацій, електронних ресурсів, 

бібліографічними посиланнями. Завдяки тому, що «Дати і події» 
містять фактографічну інформацію, календар не втрачає своєї 

актуальності і може використовуватись як довідкове видання. 

    Повнотекстовий архів випусків «Дати і події» представлено 

в електронній бібліотеці «Культура України»; опубліковані у виданні 
матеріали (за місяцями в межах певного року) розміщено в 

рубриці «Календар знаменних і пам’ятних дат»  на сайті НБУ імені 

Ярослава Мудрого. 

  

Календар знаменних і пам’ятних дат: 

рекомендаційний бібліографічний довідник 
 

               Це  щоквартальне 

універсальне періодичне видання, 
що вміщує фактографічну та 

бібліографічну інформацію й 

актуалізовані відомості про основні 
знаменні і пам’ятні дати та події 

всесвітнього, міжнародного, 

всеукраїнського значення. 
                Видання адресоване передусім працівникам бібліотек, 

освітніх закладів, інформаційних установ, засобів масової інформації, 

книговидавничим організаціям, організаторам змістовного дозвілля 

http://ube.nplu.org/article/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://elib.nplu.org/object.html?id=8219
http://nplu.org/calendar_dat.php


на допомогу у відзначенні ювілейних і пам’ятних дат, у підготовці до 
відповідних публічних заходів, а також всім, хто цікавиться 

досягненнями і розвитком науки, культури, історії, літератури та 

мистецтва. 
            Інформація у «Календарі» має випереджальний календарний 

характер, з тим, щоб зацікавлені користувачі отримали видання 

завчасно і встигли розробити плани і програми організації 
відповідних заходів. 

               Структура «Календаря» є усталеною: основна частина з 

двома текстовими блоками та зміст. Перший блок вміщує перелік 
ювілейних дат за місяцями, відомості про річниці пам’ятних подій, 

дані про заснування міст України, наукових установ, підприємств, 

освітніх закладів, про видатних ювілярів (історичних осіб, діячів 
науки і культури, політиків, воєначальників), а також про свята: 

всесвітні, національні, державні, релігійні і професійні. У другому 

блоці подаються фактографічні довідки-нариси до найбільш 
значущих подій, доповнені бібліографічними списками літератури, 

ілюстративних і аудіовізуальних документів. 

               Бібліографічна складова «Календаря» формується за 
принципом рекомендаційності: подаються відомості про найновіші і 

найбільш інформативні джерела та ілюстративні матеріали. У 

списках літератури подається інформація про матеріали, які тривалий 
час були недоступними широкому загалові читачів з ідеологічних 

причин. Це, передусім, видання, повернуті із спецсховищ, передані 

українською діаспорою, новинки друку, що надійшли до фондів 
національних бібліотек України, а також, в окремих випадках, архівні 

матеріали з фондів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН 

України. Календар є цінним бібліографічним джерелом в 
інформаційному просторі України, важливим складником 

національної культури. 

 

Шкільний бібліотекар 
 Щомісячний науково-методичний журнал, 

адресований бібліотекарям навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти. 
Заснований у квітні 2010 р. Засновник – 

ТОВ «Видавнича група “Основа”». Виходить 
друком з січня 2011 р. 

На його сторінках шкільні бібліотекарі 

мають можливість познайомитись з 



нормативними документами, цікавим практичним досвідом, 
скористатись методичними матеріалами з різних питань, сценаріями 

та розробками бібліотечних уроків.  

Мова видання – українська. Кожен випуск журналу  містить 

спеціальні скоби для зберігання архіву. Виходить у паперовому та 
електронному форматах. Редакцією часопису видано книжки 

«Шкільна бібліотека: нормативно-правове забезпечення» (2013), 

«Шкільна бібліотека: сценарії бібліотечних заходів» (2014) у 

видавничій серії «Шкільна бібліотека». 

«Шкільний бібліотекар» входить до комплекту всеукраїнських 

науково-методичних журналів ВГ «Основа», призначених для 

загальноосвітньої школи. Розповсюджується за передплатою – 
комплектом або окремо, кількома способами оплати.   Журнал  має 

практичне спрямування, висвітлює актуальні питання 

функціонування бібліотек навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти; теоретичні та методичні аспекти їхньої діяльності; 

інноваційні ідеї та варіанти рішень проблем сучасної шкільної 

бібліотеки; досвід і поради колег. 

 

 

Шкільна бібліотека 

 
Журнал «Шкільна бібліотека» - це 

скарбничка передового досвіду, цікавих ідей 

для творчих людей – тих,  хто займається 

популяризацією читання серед школярів, 

навчає їх основам бібліотечно-

бібліографічних знань. Видання виходить 

щомісячно. В ньому друкуються сторінки 

офіційної інформації. Рубрика «Календар 

бібліотекаря» подає інформацію про пам’ятні історичні дати, вміщує 

розповіді про відомих людей – громадських діячів, вчених, 

письменників. Фахівці Національної бібліотеки України для дітей  

вміщують тут свої найцікавіші методичні поради, розповідають про 

новинки кращої дитячої літератури. Адресоване видання педагогам, 

працівникам шкільних бібліотек.  

http://ube.nplu.org/article/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
http://ube.nplu.org/article/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
http://ube.nplu.org/article/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ube.nplu.org/article/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0


              Провідна концепція (ідея) часопису – висвітлення 

узагальненого теоретичного, методичного і практичного досвіду 

діяльності бібліотекарів ЗНЗ, надання їм допомоги у повсякденній 

праці. Усталеними рубриками журналу є: календар бібліотекаря; 

освіта і культура в бібліотечному просторі; методична скарбничка; 

досвід зарубіжних колег; технологія роботи; школярі у світі 

книжкової культури; електронне життя бібліотеки; сценарії 

бібліотечних заходів; бібліотечні уроки; краєзнавча діяльність 

бібліотек; цікавинки звідусіль. 

 У «Ш. б.», здебільшого у рубриці «Освіта і культура в 

бібліотечному просторі», друкуються статті відомих 
бібліотекознавців, педагогів, культурологів України та зарубіжжя, в 

яких розкриваються місце та значення бібліотек у сучасному 

цивілізаційному просторі. Змістове наповнення журналу в основному 
відбувається за рахунок матеріалів, які надходять до редакції 

унаслідок проведення різноманітних конкурсів. Частину щорічних 

конкурсів редакція «Ш. б.» влаштовує самостійно: «Сторінками 
календаря знаменних і пам’ятних дат», «Свято у шкільній бібліотеці», 

«Сучасна бібліотека – яка вона?», «Один день із життя бібліотек», 

«Кращий автор-дописувач журналу», «Наочність у бібліотеці», «Моє 
життя – бібліотека», «Зустріч з історичною книгою» та ін. 

Журнал постійно відстежує і підтримує інновації, спрямовані на 

розвиток освітянських бібліотек і читання дітей. У 2011 р. на 
підтримку ініціативи генерального директора НБУ для дітей А. 

Кобзаренко та керівника проекту Редакції освітянських видань П. 

Катуніна щодо тісної співпраці шкільних та дитячих книгозбірень, як 
партнерський проект, на сторінках «Ш. б.» було започатковано 

рубрику «Книга творить людину». До реалізації проекту залучались 

провідні фахівці Національної бібліотеки України для дітей У 
рубриці «Літературний компас із Дмитром Стусом» протягом 

чотирьох років (2009–2012) вміщувались твори українських авторів, 

рецензії на ці твори, оглядово-критичні матеріали про сучасну 
українську літературу, які готував Д. Стус. У 2015 р. з ініціативи 

редакції «Ш. б.» спільно з УБА розпочато інформаційний проект 

«Дієва допомога колегам». У рамках проекту друкуються різні 
матеріали, серед яких: інформація про УБА, її досягнення, 

перспективи діяльності, стратегія розвитку, Маніфест УБА 

«Бібліотеки в умовах кризи», Кодекс етики бібліотекаря, правила 



користування електронними читанками (рідерами) у бібліотеці, 
повідомлення за сторінками бібліотечних блогів та ін. 
 

Шкільна бібліотека плюс 

        Це науково-методичний часопис, 

професійне газетне видання, адресоване 

бібліотекарям навчальних закладів 

загальної середньої освіти, педагогам, 

спеціалістам органів управління освітою 

різного рівня та їхніх методичних служб, 

що курують діяльність підпорядкованих 

бібліотек. Заснований у 2003 р. 

Благодійним фондом сприяння розвитку 

освіти імені Бориса Грінченка на 

підтримку ініціативи Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського та за 

сприянням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

Науково-методичні видання педагогічного 

спрямування 
 
 

 

Біологія і хімія в рідній 

школі  
 

 

        «Біологія і хімія в рідній школі» - 

науковометодичний журнал. У часописі 

публікуються матеріали практичного 

спрямування, розглядаються питання щодо 

підвищення методичної підготовки вчителів 

біології і хімії, педагогічного досвіду, 

проблем профі льної школи, вміщено статті, 

присвячені екології навколишнього середовища та інші важливі й 

цікаві відомості 

http://ube.nplu.org/article/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ube.nplu.org/article/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 

                  Безпека життєдіяльності 
 

            Щомісячний Всеукраїнський науково-

популярний журнал для всіх, хто займається 

організацією безпеки життєдіяльності в 
навчально-виховних закладах, установах, 

організаціях. Видається з січня 2003 року. 

Надає офіційну інформацію Міністерства 
освіти і науки України та Міністерства 

надзвичайних ситуацій з питань безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, пожежної та 
радіаційної безпеки, надзвичайних ситуацій, 

побутового травматизму. На його сторінках викладачі 

познайомляться з науково-методичними розробками уроків з безпеки 
життєдіяльності, з корисними порадами спеціалістів з питань 

особистої безпеки та навколишнього середовища. Провідні 

спеціалісти запропонують оригінальні розробки уроків, планів-
конспектів, майстер-класів.                                                 
 

 

Всесвітня література в 

сучасній школі 

       Щомісячний всеукраїнський науково-

методичний журнал. Виходить у вигляді 

тематичних випусків. Призначений для 

вчителів, науковців, студентів, 

старшокласників, особливо для учнів - членів 

МАП, а також для всіх, кого цікавлять 

проблеми світової літератури та культури. На 

сторінках журналу друкуються літературознавчі, культурологічні, 

мистецтвознавчі статті та розробки. Він друкує нормативні 

документи профільного Міністертсва (методичні листи, рекомендації, 

навчальні програми); висвітлює досвід кращих учителів у школах 

країни; ознайомлює читачів з методикою проведення позакласної 

роботи; інформує читачів про актуальні праці вітчизняних 



літературознавців, їхні дослідження з широкого кола літературно-

мистецьких явищ в Україні та за кордоном. 

 

Історія та правознавство 
 

Практичний журнал для вчителів історії та 

правознавства. Заснований у серпні 2003 

року. Виходить тричі на місяць. На 

сторінках журналу друкуються розробки 

уроків і позакласних заходів, дидактичні 

матеріали курсу, інтерв’ю з авторами 

підручників і програм, рекомендації 

провідних фахівців. Піднімаються питання 

сучасної історичної науки. Із 2012 року 

журнал дає дві нові вкладки “Фаховий сервер” – усе найнеобхідніше 

у практичній роботі вчителя щодня. Тематичні збірки матеріалів за 

актуальними напрямами, та “Актуальні діалоги”, де обговорюється у 

формі “запитання-відповідь” усе, що цікавить педагогів, незалежно 

від досвіду та предмета, що викладається. 

 

Краєзнавство. Географія. Туризм 

            Лише подумайте, скільки різної 

географічної інформації ми отримуємо 

щоденно! Із газет, по радіо, телебаченню ми 

дізнаємось про події в різних країнах, 

подорожі й відкриття, про природу та її 

явища, зайнятість населення в різних 

куточках Землі, мандруємо разом з авторами 

у часі та просторі, відкриваємо досі незнані 

горизонти. Газета «Краєзнавство. Географія. 

Туризм» містить значну кількість корисної 

пізнавальної, наукової інформації, яка стане у 

пригоді всім. 

 



Освіта Буковини 

 

         Регіональна педагогічна газета «Освіта 
Буковини» готується фахівцями Інституту 

післядипломної педагогічної освіти. Вона 

вміщує цікаві напрацювання - теоретичні 
матеріали до уроків, розробки уроків, описи 

проведення предметних тижнів, виховних та 

позакласних заходів, особливі методичні 
знахідки, дієві підходи до активізації 

пізнавальної діяльності учнів. Тут вміщено  

найоригінальніші, найцікавіші та 
найактуальніші матеріали. Особливо читачів 

зацікавлять  ті, в яких частка авторського внеску найбільша 
 

Основи здоров’я 
 

             Практичний журнал для викладачів 

курсу “Основи здоров’я” та ОБЖ. Заснований у 
квітні 2010 року. Виходить один раз на місяць. 

На сторінках журналу вчителі познайомляться 

з сучасними методиками викладання курсу. 
Даються розробки уроків та позашкільних 

заходів, дидактичний матеріал, приводиться 

цікава інформація з різних джерел інформації. 
Як додаток, є повнокольорова вкладка. 

 

 

Позакласний час 
     

Всеукраїнська газета для вчителів та 

вихователів. Виходить 2 рази на місяць. 

Друкуються накази, рекомендації, інформація 
про проведення конкурсів, які оголошує 

Міністерство освіти і науки України. 
Вихователі та вчителі познайомляться з 

досвідом роботи своїх колег, представлені 

сценарії позакласних заходів різної тематики. 

 



Початкова школа 
Щомісячний науково-методичний журнал. 
Видається з липня 1969 року. Засновником 

журналу є Міністерство освіти і науки 

України. Журнал знайомить вчителів з новими 
формами роботи, методикою навчання, з 

сучасними педагогічними технологіями, 

передовими педагогічними знахідками. 
Провідні спеціалісти діляться досвідом роботи, 

друкуються розробки інтегрованих уроків, 

дидактичні матеріали з природознавства, 
читання, математики, образотворчого мистецтва тощо. Молоді 

вчителі отримають консультації спеціалістів вищої кваліфікаційної 

категорії. Друкується багато сценаріїв за творчістю українських 
дитячих письменників. Буде цікавий вчителям початкової школи, 

студентам, вчителям-практикам. 

Розкажіть онуку 
 

Всеукраїнська газета для вихователів та 
учителів початкової школи. Видається з 1994 

року. Виходить 2 рази на місяць. На 

сторінках газети друкуються конспекти 
уроків, досвід роботи вчителів початкової 

школи, сценарії шкільних свят. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова  

і література в школах 

України 
     

Науково-методичний журнал Інституту 

педагогіки НАПН України. Видається 
з 1997 у Києві, виходить 8 разів на рік. До 

січня 2012 р. журнал виходив у світ під 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2


назвою "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, 
ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. журнал виходив під 

назвою "Українська мова й література в сучасній школі". 

                        Матеріал подається в таких розділах: 
 З офіційних джерел 

 Наука - школі: літературознавчі розвідки 

 Мовознавчі студії 
 На допомогу вчителеві-словеснику 

 Науково-практичні пошуки вчителів-словесників 

 Методична майстерня словесника 
 Позакласне читання 

 Позакласна робота 

 Рецензії. Відгуки 
 Інформація для читачів 

 З антології учительської творчості 
 

 

Шкільний світ 

 

    

        Всеукраїнська газета для вчителів і 

вихователів, яка  виходить за сприяння МОН 

України. Видається з вересня 1997 року, 2 

рази на місяць.  У цій газеті вміщена вся 

палітра шкільного життя . Вона пропонує 

вчителям інструктивні матеріали, методичні 

рекомендації, навчальні програми, 

різноманітні розробки уроків, виховних 

годин . Планування та методика, конспекти 

та сценарії, плани та програми, огляд посібників — усе це кожного 

номеру  ретельно збирається  та готується для педагогів. У газеті 

містяться поради заступникам директорів із виховної роботи та 

класним керівникам. 

 

 



Літературознавчі та літературно-

мистецькі видання 

Буковинський журнал 
  Літературно-мистецький, громадсько-
політичний, науково-освітній часопис, 

заснований 1991 року 

у Чернівцях Чернівецьким національним 
університетом імені Ю. Федьковича, обласною 

організацією Всеукраїнського 

товариства  «Просвіта» імені Т. Шевченка, 
обласним відділенням  Фонду культури 

України  та управлінням з питань 

інформаційної політики та преси 
облдержадміністрації. 

Журнал виходить раз на квартал накладом від 1000 до 5000 

примірників обсягом 13-17 умовних аркушів, розповсюджується в 

Україні та за її межами.  

На сторінках видання вперше було опубліковано твори «Апостол 

черні» Ольги Кобилянської, антимосквофільську статтю «Щоби не 
було запізно» Юрія Федьковича, автографи невідомих віршів Олега 

Ольжича, повість «Манюня» Миколи Вінграновського, мемуари 

громадських і політичних діячів Буковини Омеляна 
Поповича, Теодота Галіпа. Тут друкувалися статті, листи, спогади 

про композитора Володимира Івасюка, актора Івана Миколайчука, 

співака Назарія Яремчука. Широко представлено сучасний 
літературний процес, історичний, політологічний та перекладацький 

розділи. Часопис знайомить з мистецькими набутками художників, 

творами молодих літераторів, літературознавчими та краєзнавчими 

працями, бібліографією. 

Головний редактор: член Національної спілки письменників України 

Мирослав Лазарук 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA


Дзвін 
Це  щомісячний літературно-мистецький і 
громадсько-політичний часопис Національної 

спілки письменників України. Видається у 

Львові. Видання засновано 1940 р. під назвою 
«Література і мистецтво». Від липня 1945 до 

лютого 1951 журнал виходив під назвою 

«Радянський Львів» як орган Львівської 
організації Спілки радянських письменників 

України. 1951—1989 рр. виходив під 

назвою «Жовтень».  Від 1990 виходить під 
сучасною назвою. На його сторінках читачі 

мають змогу знайомитися з творчістю письменників, поетів. Широко 

представлена українська новелістика. У рубриці «На обширах 
світового письменства» познайомляться читачі з творчістю відомих 

поетів від найдавніших днів до сучасності. А ще на читача чекають 

найактуальніші публікації, літературознавчі розвідки, є можливість 
зустрітися на сторінках і з видатними прозаїками та поетами нашого 

часу, молодими літераторами, науковцями, критиками та 

рецензентами. Висвітлюється хроніка культурного життя м. Львова. 
У рубриці «Мистецька палітра» подаються розповіді про відомих 

художників, які є мистецькою гордістю України, діє ціла «Галерея 

Дзвона». 

Українська  

літературна газета 
 

       Це газета про сучасну українську 

літературу. У 1955–1960 роках цей часопис 
виходив у Мюнхені . З січня 1961 на базі 

колишніх газет «Українська Літературна 

Газети» (1955—1960) та  «Сучасна 
Україна» (1959—1960) почав 

виходити журнал «Сучасність». 

9 жовтня 2009 року вихід друкованої газети 
відродили в Україні, коли побачив світ 

перший номер нової «Української 

літературної      газети», яку очолив Михайло 

Сидоржевський[]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1955
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-1


         Починаючи з  2009 року, газета також має онлайн версію де 
публікуються найкращі статті. Читачі мають змогу зорієнтуватися в  

контекстах сучасного літературного процесу в Україні. Газета 

знайомить свого читача з творами, висунутими на здобуття 
літературних премій. Рубрика «Віч-на-віч» через інтерв’ю знайомить 

з непересічними особистостями - письменниками, поетами, а 

«Корифеї» - це великі літературознавчі дослідження та есеї про 

відомих письменників. 

Літературна Україна 
 

Літературна Україна - газета 

письменників України. Її засновники - 
Національна спілка письменників 

України. Це видання висвітлює 

літературний процес у країні в усьому 
його різноманітті. Це і основні новини 

спілчанського життя, діяльність 

Шевченківського комітету, участь 
українських літераторів у літературних процесах Європейського 

Союзу. А ще допитливий читач у рубриках «Книжкове REVIEW», 

«Презентація», «Над прочитаним», «Першодрук» має можливість 
знайомства з новими виданнями та авторами, що яскраво заявили по 

себе. Тут же друкуються поетичні добірки, уривки з прозових творів. 
 

Видання для батьків 

Лиза. Мой ребенок 

Це щомісячний журнал «від читачів і для 
читачів». Він дає можливість молодим і 

досвідченим мамам обмінюватися знаннями 
з догляду та виховання дітей, задавати 

питання і допомагати один одному 

корисними порадами. Крім того, на 
сторінках журналу батьки мають 

можливість отримати консультації 

висококваліфікованих фахівців - лікарів, 
педагогів, психологів, які дадуть відповідь 

на їх питання відносно дитячих хвороб і 

способів їх лікування, а також професійних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2009


порад по догляду і вихованню крихти. Цей журнал унікальний і не 
схожий на інші видання в даній тематиці, а зручний міні-формат і 

доступна роздрібна ціна роблять його ще більш привабливим для 

сучасних мам і татусів. До речі, в подяку за участь у створенні 
журналу, автори всіх опублікованих у ньому листів отримують 

грошові премії. 

Твой малыш 

На  сторінках цього видання ви знайдете 

найбільш повну якісну інформацію про 

вагітність і пологи, догляд за новонародженим 

і маленькими дітками. Відповіді на всі 

питання, що стосуються здоров'я малюків від 

народження до трьох років, дають 

висококваліфіковані педіатри та лікарі-фахівці 

кращих українських клінік. З журналом 

співпрацюють класні педагоги, психологи та 

методисти. Редактори - досвідчені мами, кожна 

з яких шукає відповіді на ті ж питання, що і ви, стикається з тими ж 

проблемами, які виникають і у вас, щодня опиняється в ситуації, 

подібній вашої. Саме тому всі статті написані не як теорія з 

підручника, а як практичне керівництво з порадами, які ви в змозі 

виконати, тому що вони абсолютно реальні.. Журнал «Твой малыш» 

допомагає вам заощадити зусилля в пошуку істини і пропонує тільки 

потрібну і якісну інформацію. Проводьте більше часу з дітками. І 

нехай вони будуть здорові і щасливі. 

 

інформацію підготувала заввідділом науково-методичної та 

 інформаційно-бібліографічної роботи  

Кадюк Н. М.  


