Періодичні видання 2021 року
Дорогі читайлики!
У 2021 році значно змінився репертуар періодичних видань, які
бібліотека рада вам запропонувати. У даному дайджесті кожен з
вас знайде собі цікавого співбесідника, який запросить вас у
цікаві подорожі різними країнами та континентами, розповість
про цікавинки зі світу невідомих вам тварин, рослин, природні
явища. А ще на сторінках цих журналів та газет вас чекають
найрізноманітніші майстер-класи, зустрічі з популярними
молодіжними гуртами, юними блогерами. Бажаємо цікавих,
захоплюючих мандрівок!

Видання для читачів
молодшого шкільного віку
В гостях у казки
Яскравий журнал українською мовою для читання
дорослими дітям, який своїм барвистим
оформленням не залишить байдужим нікого.
Кожний номер присвячено окремій казці – це і
«Дванадцять місяців», «Дві мишки», «Рукавичка»,
«Хвалькуватий заєць» та ін. В кожному номері
крім того вміщено розвиваючі завдання,
саморобки, ігри та смачнючі рецепти.

Долонька
Газета, адресована читачам молодшого шкільного
віку. Вона виходить в м. Кам’янець-Подільський.
Пропонує
юним
читачам
вірші
на
найрізноманітніші теми. Крім того, кожен читач
може надіслати сюди свої вірші і вони будуть
надруковані. А ще тут безліч головоломок,
кросвордів, загадок, які так люблять діти.

Жасмин
Для дівчаток стане цікавою захоплива
подорож до чарівної країни рукоділля із
журналом «Жасмин». Він допоможе досконало
освоїти різноманітні техніки прикладної
творчості: оригамі, квіллінг, витинанку,
ганутель та багато іншого. У цьому виданні на
вас чекають цікаві майстер-класи, поради,
конкурси і призи.

Журавлик
Це
всеукраїнська газета просвітницького
характеру. Вона друкує матеріали для
позашкільного читання учнів, вихователів,
учителів,
батьків.
Шпальти
газети
наповнюються
матеріалами,
наданими
переважно дописувачами, серед яких учні
шкіл, вчителі, студенти, письменники,
журналісти, викладачі вузів, науковці,
громадські діячі та інші читачі газети.
Призначена для широкого кола читачів від школярів до
науковців. Рубрики, що будуть цікаві читачам-дітям: «Сторінка
для
наймолодших
“Сонечко”»,
«Заочна
школа
юних
кореспондентів», «Пізнай себе й своїх предків», , «Ваше дозвілля»,
«Творчість наших читачів».

Золоте левеня
Головний герой цього журналу - справжній
маленький українець Левко: слухняний,
товариський і хоробрий. А ще – надзвичайно
допитливий! Його цікавить все на світі!
Любить читати, малювати, майструвати,
куховарити, гратися і, звичайно ж,
подорожувати! Зі своїми друзями він

приготував для своїх читачів безліч цікавинок: смаколика від
хом’яка Щочкіна, ігри з кицею Мар’янкою, кросворди та веселі
завдання від білочки Даринки, уроки безпеки їжачка Колюсика,
весела англійська з папугою Рікко, захоплюючі мандрівки із
журавликом Грунею, фантастичні досліди у школі Бобра
Бобровича, а ще – торбинка казок, горнятко здоров’я, скарби з
бабусиної скрині, чудові розмальовки та чарівні саморобки.

Крилаті
Дитячий пригодницький журнал “Крилаті”
раніше
видавався
в
Америці
та
розповсюджувався
поміж
представників
української діаспори. Від кінця 2007 року
cвітова організація Спілка Української Молоді
вирішила “відправити” “Крилаті” в Україну,
аби тут вони стали всеукраїнським дитячим
виданням. Саме із цього й почалося нове
народження
“Крилатих”.
Із
суто
організаційного журналу він перетворився на дитячий
пригодницький. Із чорно-білого став повноколірним. Із
молодіжного став дитячим. Він розповідає про пригоди трьох
друзів, у які вони потрапляють за допомогою чарівної “Крилатої
книги”. Окрім цього, знайомить із тваринним та рослинним
світом, вчить добру, ввічливості, любові до природи та свого
краю. Рубрика “Читальня” знайомить дітей із творчістю сучасних
дитячих письменників. “Художня майстерня” вчить малювати, а
проста “Майстерня” вчить робити різні гарні та корисні речі
власноруч. Багато інших особливостей має цей оновлений
журнал, але їх можна побачити, познайомившись із ним ближче.

Колобочок
Цей журнал видається на Буковині. Він
містить різноманітні матеріали, спрямовані на
розвиток пізнавальних, творчих здібностей у
дітей, «Колобочок» розважає та розвиває
водночас. Тут малюки знайдуть літературні
твори, багато яскравих ілюстрацій, сторінку
англійської мови, логічні завдання, саморобки
та інше. Особливої уваги заслуговує розділ
«Поради Колобка рятівничка». Це рубрика про
те, як вести себе у небезпечних ситуаціях, і яка готується спільно
з відділом зв’язків із засобами масової інформації та роботи з
громадськістю при Управлінні МНС України в Чернівецькій
області і є своєрідною пам’яткою для дітей про те, що треба знати
і як себе поводити в певних життєвих ситуаціях, аби самим не
потрапити в біду і допомогти іншим.

Колосочок
Для наймолодших читачів з 2012 року виходить
„КОЛОСОЧОК” – науково-популярна тематична
природнича газета для розумників та
розумниць. Це – повноколірне, щотижневе
видання, розраховане на учнів 1–2 класів.
Газета розповідає про явища природи, рослини,
тварин, Землю та космос, мандрівки по Україні
та світі. Містить дослідницькі та творчі
завдання, досліди, презентує дитячу творчість та найцікавіші
природничі проекти учнів початкової школи.

Котелло
«Котелло» - це цікавий журнал для дітей та їх
батьків. На його сторінках ви знайдете багато
корисної інформації про ваших улюблених друзів
- котів. А ще отримаєте в подарунок постери та
наліпки.
До
журналу
можна
надсилати
фотографії своїх котів. Вони будуть опубліковані,
щоб подарувати радість вам та вашим друзям.

Кузя
Кольорове пізнавально-розважальне видання
для дітей. Тут на вас чекають різноманітні
головоломки, пригоди, кросворди, ребуси та
безліч інших цікавинок. Пригоди в товаристві
вірних друзів, головоломки, вікторини, кулінарні
рецепти, оригамі та веселі анікдоти – все це ви
знайдете
на
яскравих
сторінках
цього
розважально-пізнавального видання. Це одне з
кращих видань для дітей українською мовою.

Малятко
Найстаріший
український
журнал
традиційний сімейний журнал для найменших.
Його читали бабусі й дідусі, потім мами і тата
сучасної малечі дошкільного віку. Малята
знайомляться
з
українською
народною
творчістю та творчістю класиків і сучасників
української дитячої літератури. У журналі
безліч яскравих ілюстрацій, веселих віршів і
цікавих
ігрових
завдань,головоломок,
кросвордів, а також в кожному номері є традиційна саморобка.

Моє хобі
Це захоплюючий дитячий розважальнопізнавальний журнал, який допоможе всім вам,
юні читачі, знайти своє хобі. У кожному номері
багато цікавої різноманітної інформації про
різні види рукоділля та захоплень, є майстеркласи, кросворди, головоломки, конкурси.

Пізнайко від 2 до 6
Одне із найпопулярніших дитячих видань в
Україні. Кожен випуск журналу «Пізнайко від 2
до 6» є тематичним. Малюки знайдуть тут
багато яскравих ілюстрацій, а батьки –
пояснення про те, як працювати з даним
матеріалом. Номери журналу тестуються із
залученням діток та педагогів, а 1-2 рази в рік
редакція проводить анкетування для внесення
коректив у концепцію подання матеріалу. Сучасним та цікавим є
офіційний сайт видання. Тут можна не лише передплатити
журнал, але й придбати архівні випуски, книги, почитати корисні
статті та зіграти у флеш-ігри.

Пізнайко від 6
Видання «Пізнайко від 6» з’явилось у 1996
році і швидко завоювало прихильність дітей
та їх батьків. Головний герой журналу –
веселий та кмітливий бурсучок Пізнайко.
Читачі знайдуть у виданні логічні завдання,
ігри, саморобки та багато іншого. На
офіційному
сайті
можна
не
лише
передплатити журнал, але й придбати архівні
випуски, книги, почитати корисні статті та
зіграти у флеш-ігри.

Розумашки
Журнал «Розумашки» розраховано на
дітей віком від 6 до 9 років, виходить з січня
2016 року в Києві і розповсюджується по всій
Україні накладом 25 тисяч примірників.
Журнал спрямований на розвиток дитини, в
ігровій формі вчить самостійно думати,
знайомить зі світом. А в 2017 році журнал
став кращим періодичним виданням для
дітей за результатами Всеукраїнського
конкурсу на краще періодичне друковане видання для дітей та
юнацтва, заснованого Держкомтелерадіо.

Яблунька
Розважально-пізнавальний журнал. Для всіх
веселих, розумних, допитливих та кмітливих:
захоплюючі розповіді про таємниці природи,
історії походження тварин та рослин, казки та
легенди, нескладні рецепти смачних страв на
«Веселій кухні», фото та листи твоїх однолітків,
адреси для листування у рубриці «Шукаю
друзів », школа здоров'я та гарних манер,
святкові поздоровлення і привітання з Днем народження. А ще
«Яблунька» цікава дуже привабливими малюнками. На першому
розвороті розміщена рубрика «Фотоальбом» з фотографіями
читачів. До позитивних рис цього журналу слід зарахувати:
яскраві ілюстрації, англійську сторінку, пізнавальні статті,
завдання на кмітливість, а головне – іграшку-саморобку, за
допомогою якої дитина може зробити власну «Казку-театр».

Видання для читачів
середнього та старшого шкільного віку
Весела перерва
Пізнавально-гумористичний
журнал
для
школярів 4-11 кл. Містить цікаві навчальні
комікси, комп`ютерні уроки, конструювання
моделей, кросворди, запам`яталки, тематичне
вивчення англійської мови, конкурси тощо. На
читачів чекає ігрове навчання, уроки ерудитів,
кросворди та ребуси з різних предметів,
весела фізика, підказки з української, наукові
приколи, тест "IQ", на перерві можна вчити
англійську граючись. Це журнал, на сторінках якого діти
знайдуть безліч захоплюючих історій, комікси англійською
мовою, кросворди, головоломки, анекдоти. А ще дізнаються про
різні цікаві факти зі світу природи, історії, мистецтва.

Веселі уроки
Цей навчально-пізнавальний журнал допоможе
учням 4-11 кл. у вивченні шкільних предметів.
Надійний помічник під час підготовки до
рефератів та тестування. Пропонує доступне
вивчення англійської мови. Крім того, він
запропонує вам відправитися в захопливу
мандрівку по країні знань. В кожному номері
пропонуються до вашої уваги веселі оповідки,
вірші, загадки, ігри, корисні поради, сценарії до спектаклів та
дитячих ранків. Все це супроводжують яскраві малюнки та веселі
вірші.

Вічний мандрівник
Альманах
«Вічний
Мандрівник»
надихає
пізнавати світ та рідний край. Засновник та
видавець журналу видавничий дім «Пам’ятки
України». Це новий географічний часопис, в
якому є прагнення об’єднати українських
мандрівників,
журналістів,
фотографів,
природознавців та усіх, хто не уявляє свого
життя
без
подорожей
та
пізнання
навколишнього світу

Задавака
Ця газета для підлітків виходить у Черкасах. Про
все в одній газеті: кольоровий постер, цікаві
факти та новини з усього світу, пізнавальні
тести, розповіді про кумирів та реальні історії
кохання, психологічні поради, майстер-класи,
кросворди,
кулінарні
рецепти,
анекдоти,
конкурси.

Колосок
Єдиний
в
Україні
науково-популярний
природничий журнал для дітей. У ньому ви
знайдете зерна знань з різних галузей
природознавства. На сторінках журналу - історія
винаходів
і
розповіді
про
знаменитих,
головоломки й логічні задачі. Ви дізнаєтеся про
найбільші космічні тіла й найдрібніші живі
організми, познайомитеся з вашими ровесниками, які
досліджують природу. Поринувши у захоплююче читання
матеріалів рубрик "Наука і техніка", "Жива природа", "Планета
Земля", "Логіка і кмітливість", "Про все на світі", ти довідаєшся
більше про себе та навколишній світ, долучишся до
інтелектуальних конкурсів.

Клякса
Газета для школярів України, яка робить
акцент на «дружилці». «Клякса» видається вже
14 років. В ній матеріал подається у веселій,
захоплюючій формі, щоб дитині було цікаво,
але поряд з тим тут піднімаються і серйозні
питання. Але це ще не все – тут є сюрпризи,
конкурси з призами, а також все те, що дітям
знати цікаво і корисно. Газету рекомендовано
читати всією сім’єю.

Країна знань
Науково-популярний журнал для юнацтва, для
допитливих, для тих, хто прагне мати знання
про Світ. Його девіз: «Scientavinces» («Наукою
переможемо» (лат.), його мета – ознайомлення
молодого покоління з найрізноманітнішими
галузями знань. Журнал публікує статті,
присвячені математиці, фізиці, хімії, біології,
астрофізиці,
філології.
Його
створили
ініціативні люди – науковці та викладачі НАН
України, Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка, НТУУ «КПІ» – щоб сприяти появі у молоді інтересу до
науки, до наукового пізнання. Редколегія ретельно і професійно
формує зміст журналу: відбирає найцікавіший матеріал,
намагається представити всі напрями сучасної науки, зробити
видання цікавим не тільки для школярів, але й для батьків.
Математика, фізика, хімія, біологія, геологія, філософія знаходять
місце на сторінках журналу. Оригінальне художнє оформлення
видання створюють студенти-графіки ВПІ під керівництвом
професора кафедри графіки В.Б. Валуєнка. Ілюстрації в журналі
виконуються в так званій декоративно-орнаментальній
інтерпретації в один колір, що надає виданню неповторного
вигляду на тлі безлічі строкатих обкладинок сучасних видань.

Однокласник
«Однокласник» – сучасний журнал для
розумних підлітків, це клуб, що об’єднує тих, хто
любить читати й пише сам. «Однокласник»
друкує плакати з портретами зірок музичної та
кіноіндустрії, рецепти смачних страв, посібники
з гри на гітарі, в'язання, догляду за домашніми
рослинами і тваринами . Він максимально
відкритий до спілкування. Юні журналісти та
фотографи можуть поділитися своїми думками та враженнями,
взявши участь у щорічному конкурсі «Твій погляд». З художніми
творами юних поетів та письменників читачів знайомить
«Літстудія «Росинка»». А рубрики «Лист» та «Посиденьки»
пропонують замислитися над питаннями та проблемами, що
турбують молодь.

Паросток
Екологічний науково-художній журнал. Це
видання допомагає осягнути таємниці
природи, гармонію стосунків людини і
навколишнього
середовища.
На
його
сторінках публікують свої статті відомі вченібіологи, екологи, аграрії, педагоги, психологи
та літератори. В той же час в «Паростку»
публікуються методичні матеріали для
педагогів
та
керівників
позашкільних
навчальних закладів. Цей журнал започатковано Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді у 1995 році.
«Паросток» у більшості матеріалів показує красу природи,
розповідає про мальовничі куточки України та усіх континентів,
публікує надзвичайно цікаві матеріали про рослини, про тварин,
про лікувальні властивості природи; на сторінках часопису діти
та дорослі діляться історіями про своїх домашніх улюбленців. А
ще тут відомі вчені та юні натуралісти розповідають про секрети

вирощування квітів, фруктів або овочів; розведення акваріумних
рибок і домашньої живності.
Школа юного вченого
Журнал видається за сприяння і підтримки
 Малої академії наук учнівської молоді України,
 Інституту
обдарованої дитини Академії
педагогічних наук України.
Періодичність видання – 6 номерів журналу на
рік. Видання буде цікавим та корисним
учням 7-12 класів загальноосвітніх навчальних
закладів, учителів, керівників гуртків Малої
академії наук, студентам, аспірантам – усім, хто
цікавиться науковими дослідженнями і прагне
розвинути дослідницькі здібності, самореалізуватися у різних
галузях науки.
Його мета – висвітлення результатів наукових пошуків у
різних (фізико-математичних, технічних та гуманітарних)
галузях науки; ознайомлення з системою роботи малої академії
наук у регіонах України; публікації дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук; підготовка до конкурсів та олімпіад.
Журнал має рубрики, що відповідають секціям МАН і спрямовані
на підготовку до конкурсів-захистів МАН та інтерактивних
конкурсів, публікації кращих робіт учнів-призерів конкурсів,
представлення здобутків територіальних відділень Малої
академії наук.

Юннат
Ця газета видається національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді.
Містить найрізноманітнішу інформацію, яка
буде цікавою тим, хто стурбований станом
довкілля, хто турбується про тварин та птахів,
які живуть поруч з нами.
Підготувала Н. Кадюк,
заввідділом науково-методичної
та інформаційно-бібліографічної роботи

