
             Чернівецька обласна бібліотека для дітей       

      

             Прес-палітра педагога 

 
інформаційний огляд періодичних  видань педагогічного спрямування, 

які передплачує бібліотека в 2017 році 

 

 

       За словами Сухомлинського "...немає людей 

більш допитливих, невгамовних, більш одержимих 

думками про творчість, як учителі". 

Оскільки творчість – "це діяльність, результатом якої 

є щось якісно нове, неповторне, оригінальне і навіть 

суспільно-унікальне", то кожного вчителя турбує 

питання: як сформувати здібність до творчої роботи, 

пошуку і навчання дітей і як підтримувати світоч 

творчості, щоб він якомога довше не згасав, і давав 

плоди. Полегшити учителю досягти найважливішої 

мети — формування компетентної особистості,  

допоможе  газета «Біологія. Шкільний світ».  

           Кожний номер цього видання присвячується 

певній темі чи проблемі. Це і «Екологічні проекти 

сучасної школи», "Літня біологія. Як дізнатись нове 

та не забути старе»та ін. Спецвипуск «Патріотичне виховання» 

присвячується надзвичайно важливому  завданню – збереженню та 

примноженню інтелектуального потенціалу держави. Спецвипуск «Юні 

паростки на науковій ниві» присвячено учнівській науково-дослідній 

діяльності 

 

 
 

 

       У видавництві "Антросвіт»видається 

журнал "Всесвітня література та культура в 

навчальних закладах України", який виходить у 

вигляді тематичних випусків. Журнал призначений 

для вчителів, науковців, студентів, старшокласників, 

особливо для учнів-членів МАН, а також для всіх, 

кого цікавлять проблеми світової літератури та 

культури. У часописі друкуються літературознавчі, 

культурологічні, мистецтвознавчі статті та розробки 

уроків 

 

 



 

     Видання Національної парламентської бібліотеки 

України календар знаменних дат «Дати і події» 

виходить двічі на рік. Його випуски присвячуються 

визначним річницям подій суспільно-політичного, 

наукового та культурно-мистецького життя  України. 

До випуску входять фактографічні довідки про 

ювілеї визначних особистостей, відомості щодо 

релігійних і професійних свят, днів заснування 

установ та населених пунктів України. Календар 

адресовано працівникам закладів культури і освіти, 

широкому колу читачів 
 

 

 

Щомісячний науково-методичний журнал 

Міністерства освіти і науки України. Заснований у 

березні 1951 року як двомісячники «Українська мова 

в школі» та «Література в школі». Після об’єднання 

їх у 1963 році виходив як місячник  ―Українська мова 

і література в школі‖, від 1994 року має сучасну 

назву. Призначений для вчителів-словесників 

загальноосвітніх шкіл, викладачів середніх 

спеціальних і вищих навчальних закладів. На 

сторінках журналу публікуються матеріали з 

актуальних питань мовознавства й 

літературознавства, методики викладання 

української мови і літератури, методичні 

рекомендації, розробки уроків, матеріали олімпіад, 

конкурсів, мовні консультації, сценарії виховних заходів, рецензії. 

Популяризуються новітні педагогічні технології, узагальнюється досвід 

ефективної роботи учителів-практиків, розповідається про майстрів-

словесників, презентуються навчальні заклади нового типу. 
 

Веселий, яскравий, барвистий журнал адресований 

тим, хто серйозно ставиться до виховання та 

розвитку дітей, хто хоче виростити гармонійно 

розвинену дитину, спираючись на кращі,досягнення 

сучасної педагогіки та психології. Наукова основа 

матеріалів і хороша літературна мова в публікаціях 

роблять журнал цікавим і доступним для широкого 

кола читачів.   

На сторінках журналу небайдужі дорослі знайдуть 

корисні поради по розвитку і вихованню дітей від 3 

до 7 років, а також практичні матеріали щодо 



зміцнення здоров’я дитини, розвитку пам'яті, уваги, логічного мислення, 

мовлення, навчання рахунку, грамоті, читанню і багато-багато іншого. Статті 

журналу розділені на два блоки: "Для дорослих" і "Разом з дитиною". 

 
 

 

 

Газета «Історія України» розпочала свою історію 

з моменту створення видавництва «Шкільний 

світ» у вересні 1996 року. Із перших років 

існування часопису його пріоритетним 

завданням є заповнення «білих плям» історії, 

допомога юним громадянам України та їхнім 

учителям у новому концептуальному осмисленні 

історичного процесу. Тому щомісяця на 

шпальтах часопису публікуються автори, 

пропонуючи нові методики викладання та 

актуальні методичні матеріали. 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Календар знаменних і пам'ятних дат « - це 

щоквартальне видання, засноване Книжковою 

палатою України ім. Івана Федорова. Воно містить 

довідки про знаменні та пам’ятні дати наукового, 

суспільно-політичного та культурно-мистецького 

життя України і світу. У виданні подано також 

рекомендаційні списки літератури до ювілейних і 

пам’ятних дат.  Під час підготовки статей 

використовуються документи Державного архіву 

друку Книжкової палати України та інших джерел. 

Видання адресоване працівникам навчальних 

закладів, працівникам бібліотек, широкому загалу 

читачів. 

 

 

 

 

 

 



Газета видавництва «Шкільний світ» 

«Краєзнавство. Географія. Туризм» висвітлює 

питання шкільної географічної освіти, організації 

профільного навчання з географії. Це газета для 

всього географічного братства – учителів, 

студентів, туристів, краєзнавців. На її сторінках 

педагоги мають змогу навчитися нового, 

обмінятися досвідом з колегами, познайомитися з 

новими фаховими виданнями. Всіх вас, шановні 

читачі, чекають нові відкриття, нові знайомства і 

нові враження. 
 

 

 

 

Газета «Літературна Україна» - це щотижнева 

газета , орган правління НСП України, перша 

літературна газета на українській мові. Почала 

виходити в Києві в 1927 році і була першою 

газетою в СРСР, присвяченою літературному 

процесу. З 1930 по 1934 рік видавалася в 

тодішній столиці України м. Харкові, потім до 

1941 року  - в Києві. Під час Другої світової 

війни виходила під назвою «Література і 

мистецтво». З квітня 1945 року виходить під 

попередньою назвою в якості офіційного органу  

Спілки письменників України. В даний час 

виходить щотижня. Публікує матеріали про 

творчість українських письменників, відгуки та 

рецензії на книги, критичні статті, містить 

публіцистичні статті та нариси. 

 
 

Регіональна педагогічна газета «Освіта Буковини» 

готується фахівцями Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області. 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 статті, в яких частка авторського 

внеску найбільша. 
 



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 з наочно-

дидактичними матеріалами. 

 

 

 
 

 
 

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, 

тут широко представлені сценарії позакласних 

заходів різної тематики. 

 

 

 

 

«Розкажіть онуку» - це 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, 

розвивальні ігри тощо. 

 



 Культурологічний просвітницький тижневик 

―Слово Просвіти‖ Всеукраїнського товариства 

―Просвіта‖ здобув популярність серед 

української інтелігенції як єдине в Україні 

видання, що неухильно пропагує українську 

національну ідею на прикладі діяльності 

громадської організації ―Просвіта‖, її 145-

річної історії. Крім того, тижневик висвітлює 

проблеми духовності, культури, друкує 

матеріали на утвердження державності 

української мови, відкриває перед читачами ті 

сторінки української історії, які приховувала 

тоталітарна система, зокрема, репресії та 

голодомори, сприяє розвитку національно-

демократичних тенденцій у сучасному 

українському суспільстві. 

        Його постійні читачі – українська інтелігенція: сільські вчителі, лікарі, 

бібліотекарі, працівники вищої школи, письменники.. Таке демократичне 

просвітницьке видання як ―Слово Просвіти‖,  вже 15 років активно бореться 

проти зросійщення, популяризує красу українського слова, доходячи до 

районних і сільських бібліотек і шкіл, а також викладачів української мови й 

історії, робить значний внесок в українську справу. На його шпальтах — 

актуальні публікації на мовну тематику, унікальні історичні розвідки, 

ексклюзивні інтерв’ю, безкомпромісні журналістські розслідування гострих 

ситуацій, широко висвітлюється молодіжна музика і концертна діяльність 

провідних митців України, виграє всіма барвами художня палітра майстрів 

пензля… 
 
 

»Українська літературна газета» - це видання про 

сучасну українську літературу. У минулому - це 

щомісячник літератури, мистецтва, критики, 

наукового і громадського життя, який виходив у 

Мюнхені у 1955-1960 роках. З січня 1961 року на 

базі колишніх газет «Українська літературна 

газета» та «Сучасна Україна» почав виходити 

журнал «Сучасність». В оновленому форматі 

побачив світ перший номер нової газети 9 

жовтня 2009 року, її очолив Михайло 

Сидоржевський. Увазі читачів – критичні статті, 

інтерв’ю з відомими письменниками, новини 

книжкового світу. Друкуються нові прозові 

твори, поезія. 



 

Журнал «Шкільний бібліотекар видавничої 

групи «Основа», виходить 1 раз на місяць . 

Педагоги, кільні бібліотекарі матимуть 

можливість познайомитись з нормативними 

документами, цікавим практичним досвідом, 

скористатись методичними матеріалами з різних 

питань, сценаріями та розробками бібліотечних 

уроків. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Уся палітра шкільного життя в одній 

газеті! Планування та методика, конспекти та 

сценарії, плани та програми, огляд посібників 

— усе це кожного номеру ми редколегія 

ретельно збирає та готує для вас, педагоги. У 

газеті містяться поради заступникам 

директорів із виховної роботи та класним 

керівникам. Видання виходить за сприяння 

МОН України. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Підготувала Кадюк Н. М.  


