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Сім заповідей завуча:

 ♦ Будь таким керівникм, якому хотів би 
підкорятися сам.

 ♦ Керуючи людьми, обходься по можли-
вості, без наказів, проявляй делікатність, 
не тисни, щоб не виникло бажання про-
тидіяти.

 ♦ Керуй так, щоб люди прагнули до спі-
впраці і спілкування з тобою, не відчували, 
що ними керують.

 ♦ Володій педагогічною технікою (вмін-
ня керувати собою - вміння керувати ін-
шими).

 ♦ Будь гуманістом. Став понад усе інте-
реси дітей.

 ♦ Радій кожному досягненню, будь-яко-
му, навіть незначному.

 ♦ Залишайся реалістом і оптимістом.

35251

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 39,24 грн

На 6 міс. — 235,44 грн

На 12 міс. — 470,88 грнПередплатний індекс

Виходить 2 рази на місяць. 
Обсяг номера — до 52 сторінок.

газета

азета «ЗАВУЧ» — видання для 
професіоналів у освіті — заступ-
ників директорів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів України, 
які не зупиняються на досягну-

тому і хочуть змінити себе і світ навколо. 
Авторами газети є директори шкіл, їхні 
заступники, методисти, науковці, чи-
новники від освіти, практичні психоло-
ги, вчителі. 

Кожний другий номер містить те-
матичну вкладку «Крокуємо до май-
стерності», у якій подаються цікаві ма-
теріали практичного спрямування за 
різними напрямами роботи для заступ-
ників директорів із навчально-виховної 
і виховної роботи.

«ЗАВУЧ» — одне з найкращих ви-
дань для майбутніх директорів. На до-
помогу їм пропонуються кращі зразки 
локальних нормативних актів; проек-

тно-цільового планування роботи на-
вчального закладу; роботи шкільних 
методичних структур; нетрадиційні 
форми проведення засідань педаго-
гічної ради; описи моніторингових до-
сліджень із досвіду роботи навчальних 
закладів за проблемними темами; ал-
горитми впровадження медіа-та ви-
ховних технологій; вирішення проблем 
психологічного супроводу навчаль-
но-виховного процесу, в т.ч. управлін-
ської, педагогічної діяльності, роботи 
з учнями та їхніми батьками тощо.

Обираючи для себе газету «ЗАВУЧ», 
ви забезпечуєте свій навчальний заклад 
досвідом вирішення актуальних освіт-
ніх проблем, необхідною інформацією 
світу педагогічних інновацій та техно-
логій, зміцнюєте зв’язки «адміністра-
тор-учитель», «адміністратор-батьки», 
«адміністратор

Г
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35251

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 552,51 грн

На 6 міс. — 3135,06 грн

На 12 міс. — 6270,12 грн

91498

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 25,62 грн

На 6 міс. — 153,72 грн

На 12 міс. — 307,44 грнПередплатний індекс

Виходить 1 раз на місяць.

газета

Другий номер кожного місяця 
із вкладкою «Кроки до майстерності»  

та онлайн версією

«Завуч виховної роботи. Комплет»

У складі: «Завуч», «Шкільний світ», 
«Школа», «Класний керівник. Бібліотека»

«Комплет для адміністрації школи. Шкільний світ»

У складі: «Завуч», «Директор школи. Шкільний світ», 
«Школа», «Сучасна школа України», «Директор школи. Бібліотека», 

«Завуч. Бібліотека»

98932

Вартість передплати: 
На 2 міс. — ???? грн

На 6 міс. — ??? грн

На 12 міс. — ??? грнПередплатний індекс

49557

Вартість передплати: 
На 3 міс. — ??? грн

На 6 міс. — ??? грн

На 12 міс. — ??? грнПередплатний індекс

Раз на 2 місяці 10 номерів видань

Раз на 3 місяці 20 номерів видань

ЗАВУЧ

ЗАВУЧ

35251

35251
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Кажуть, що краса вимагає жертв. 
Але не всі згодні з цим твердженням. На-
приклад, Габріель (Коко) Шанель, думала 
по-іншому. Вона ніколи не створювала 
моду заради моди. «Шукайте жінку всере-
дині сукні. Немає жінки — немає сукні», — 
ось її слова. Тому вона і зробила модними 
низькі підбори, вільні піджаки, сумки на 
довгому ремінці, запропонувала надягати 
під жакет блузки з короткими рукавами. 
Коко думала насамперед про комфорт 
своїх клієнток, незмінно дотримуючись 
свого принципу: «Розкіш повинна бути 
зручна, інакше це не розкіш».

99048

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 49,85 грн

На 6 міс. — 299,10 грн

На 12 міс. — 598,20 грнПередплатний індекс

Виходить 1 раз на місяць. 
Обсяг номера — до 96 сторінок.

журнал

снує думка, що професійна освіта 
— це для тих, хто не потрапив до 
вищої. Проте, якщо поглянути 
на статистику затребуваних на 
ринку праці професій, саме ви-

пускники ПТО мають більшу кількість 
пропозицій та конкурентоспроможну 
зарплатню. Тому треба боротися зі сте-
реотипами, бо професійна освіта — це 
не запасний  варіант, а навпаки, перша 
сходинка до професійної майстерності. 

«Профтехосвіта» — журнал для 
керівників навчальних закладів, май-
стрів з виробничого навчання та викла-
дачів спеціальних і загальноосвітніх 
дісциплін. На сторінках кожного но-

меру на вас чекають рекомендації з 
управління якістю освіти, методичний 
супровід, а також розробки уроків та 
виховних заходів. В журналі ви знай-
дете актуальну інформацію про зміни у 
системі ПТО, інтерв’ю з експертами та 
замовниками робітничих кадрів. При 
проведенні практичних та теоретич-
них занять для кожного професійного 
напрямку стануть в нагоді практичні 
матеріали: інфографіка, цікаві факти з 
історії винайдення різних механізмів 
та матеріалів, огляди сучасних інстру-
ментів та технологій, а також консуль-
тації фахівців з охорони праці.

I

Для тих, хто творить майбутнє країни…
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Найменшою у світі вважається 
книга «Teeny Ted from Turnip Town». Кни-
га розміром 0,07 х 0, 1 мм і складається 
з 30 керамічних мікротабличок, що ви-
користовуються замість паперу, а сфоку-
сований пучок променів іонів гелію (діа-
метром 7 нанометрів) використовується 
замість чорнила. І щоб прочитати її, по-
трібен електронний мікроскоп, здатний 
збільшувати у 8000 разів.40142

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 35,24 грн

На 6 міс. — 211,44 грн

На 12 міс. — 422,88 грнПередплатний індекс

Виходить 1 раз на місяць. 
Обсяг номера — до 84 сторінок.

ідкрити професійні таланти 
та поділитися своїм цікавим 
і багаторічним досвідом Ви 
зможете на сторінках  га-
зети «Світова література». 

У рубриці «Наука вчителю» Ви знайде-
те відповіді на питання, що стосуються 
методики викладання зарубіжної лі-
тератури, матимете змогу бути учас-
никами заочного діалогу з авторами 
програм та підручників з предмета; ма-
теріали рубрики «Офіційно» дадуть Вам 
змогу знайомитися й обговорювати 
нормативні документи, що стосуються 
розвитку літературної освіти; рубри-
ки «Мій урок», «Майстерня» подарують 

Вам можливість знайти друзів-одно-
думців серед багатотисячної громади 
учителів-словесників, а «Легкі крила» 
– стануть у нагоді тим, хто робить пер-
ші кроки великої справи – прилучення 
молодого покоління до прекрасного 
мистецтва слова, отримати насолоду 
від сприйняття творів сучасної літера-
тури допоможе рубрика «Радимо про-
читати»…

Редакція газети щиро вдячна за  спі-
впрацю з Вами, чекає від Вас пропози-
цій та порад, бажає Вам зробити свій 
вибір і долучитися до широкого кола 
наших дописувачів.

газета

В

Ми повинні зробити вибір, 
який дозволяє нам відкривати найглиб-
ші можливості нашого реального себе.

Томас Мертон



8180 www.osvitaua.com

Учені навчилися отримувати елек-
трику із флуоресцентного протеїну, який 
вперше був виявлений ще у 1962 році в 
організмі медузи Aequorea Victoria. Саме 
цей протеїн надає здатність медузі світи-
тися в темряві. Флуоресцентний протеїн 
при потраплянні на алюмінієві електроди 
створює хімічну реакцію, в результаті якої 
виробляється невеликий обсяг електрики.

35237

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 35,24 грн

На 6 міс. — 211,44 грн

На 12 міс. — 422,88 грнПередплатний індекс

Виходить 1 раз на місяць. 
Обсяг номера — до 84 сторінок.

ізика — це наука, яка до-
сліджує матерії та енергії і 
як вони взаємодіють. Фізи-
ка має справу з різноманіт-
ними дослідженнями: від 

наносвіту і субатомних частинок до 
зірок, Сонячної системи і навіть цілих 
галактик — макрокосму. Це одна з най-
більш фундаментальних природничих 
наук. Багато повсякденних технологій, 
без яких ми вже не можемо обійтися, 
колись були найдивнішими фізичними 
винаходами. 

Газета «Фізика» — це завжди свіжі й 
актуальні новини у будь-якій сфері фі-
зичної науки. Наука фізика взаємодіє з 
математикою, хімією, біологією, тому 
кожному номері ви можете знайти 
розробки нетрадиційних чи бінарних 
уроків, позакласні заходи, цікаву ін-

формацію та неймовірні факти про фі-
зику в природі та житті людини. Нью-
тон, Ейнштейн, Хокінг — ми знаємо 
чимало відомих фізиків з усього світу, 
але не потрібно забувати і про україн-
ських фізиків —  Пулюя, Храпливого, 
Патона. Тож у газеті ви можете знайти 
статті не лише про видатних фізиків, 
але й про те, як фізика щодня впливає 
на людей.

У кожному другому номері газети 
«Фізика» читачі можуть знайти вкладку 
з дидактичними матеріалами для мето-
дичного супроводу уроків фізики різних 
типів. Для зручності всі картки укладені 
за темами і дозволять кожному вчите-
лю забезпечити індивідуальний підхід 
до викладання предмета, сприятимуть 
дидактичному наповненню кабінетів 
фізики. 

газета

ФІ КА

Ф
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Деякі батьки думають, що після 
п’яти років вже пізно віддавати дитину в 
які-небудь секції та гуртки. Але вони по-
миляються. Розвивати здібності у дітей 
можна в будь-якому віці. та й потім, дея-
кі таланти не проявляються в перші роки 
життя, а стають помітні пізніше.

91468

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 34,87 грн

На 6 міс. — 209,22 грн

На 12 міс. — 418,44 грнПередплатний індекс

Виходить 1 раз на місяць. 
Обсяг номера — до 84 сторінок.

айкраща і найважливіша фа-
хова газета для  творчих педа-
гогів позашкільних, вчителів 
загальноосвітніх навчаль-
них закладів України. Газета 

виходить за сприяння НАПН України, 
Асоціації позашкільних навчальних за-
кладів України.

Місія газети — відображення іннова-
ційних стратегій розвитку позашкільної 
освіти і виховання, методико-дидак-
тичних підходів шляхом підвищення 
професійного рівня  потенційної чита-
цької аудиторії — педагогічних праців-
ників позашкільної освітньої галузі. 

Завдання газети: — створення про-
фесійно орієнтованого освітнього про-
стору для керівників гуртків, методистів, 

заступників директорів, директорів ПНЗ 
у рубриках «Менеджеру ПНЗ», «Методи-
сту», «Керівнику гуртка» та ін.

Добираючи матеріали видання, ре-
дакція газети надає перевагу свіжим 
актуальним питанням, які раніше не 
порушувалися в періодиці. На сторінках 
ви знайдете, як ґрунтовні теоретичні 
дослідження, так і практичні розробки 
заходів, сценарії свят, оригінальні ідеї.  
У кожному номері на вас чекають свіжі 
новини, цікавинки, майстер-класи. А 
після тяжкого робочого дня за чашкою 
кави ви можете почитати «Поетичну 
сторінку», яка розкриє для вас нові іме-
на сучасної української літератури. 

Передплатникам газети «Позашкіл-
ля» працюється легко та творчо.  

газета

Г
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90224

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 36,74 грн

На 6 міс. — 220,44 грн

На 12 міс. — 440,88 грнПередплатний індекс

Виходить 1 раз на місяць. 
Обсяг номера — до 52 сторінок.

азета «Дефектолог» — інфор-
маційно- методичний поміч-
ник дефектологів, психологів 
та логопедів, які працюють 
з дітьми з особливими по-

требами. Виходить за сприяння На-
ціональної академії педагогічних наук 
України.

Видання відрізняється від інших  
своєю насиченістю, змістовністю та ко-
ректністю. (Перше в Україні  видання з 
практичним наповненням для практи-
куючих спеціалістів).

 Цільова направленість статей, 
актуальність матеріалів відсутність 
«прохідних» матеріалів, регулярність 
виходу газети, доступна ціна роблять 
видання кращим в професійному ін-
формаційному просторі.

Рубрики газети «Дефектолог» від-
повідають всім напрямам спеціальних 
шкіл та дитячих садочків та діяльності 
роботи їх співробітників. Своєчасно 
подаються рубрики «Офіційно», «Но-
вини».

В кожному номері газети наповню-
ються рубрики «Робота з батьками», 
«Робота з педколективом», «Розви-
вальна робота», «Виховна година», 
тощо… Подаються практичні матеріа-
ли конкретно для кожного віку за на-
прямами захворювання дітей, охо-
плюючи всі види роботи психологів, 
дефектологів та логопедів — діагно-
стику, корекцію, розвивальні заняття 
та конспекти уроків.

газета Людина дощу», «Картковий буди-
ночок», «Схід Меркурія» - всі ці фільми 
об’єднує спільна особливість головних 
героїв — аутизм. Поняття «аутизм» було 
вперше введено Е. Блейером в 1920 р як 
симптом при тяжких порушеннях взає-
модії з реальністю у дорослих хворих на 
шизофренію. Ранній дитячий аутизм був 
описаний Лео Каннером (1943 р, синдром 
Каннера), а потім Гансом Аспергером 
(1949 г.). Тоді одне з визначень аутизму 
звучало як «роз’єднаність людини з зов-
нішнім світом». 

Г
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Незважаючи на свій молодий вік, 
професія ця існувала і більш ранні століт-
тя. Історії відомі благодійні організації та 
жалісливі люди, які фінансували і будува-
ли притулки для бездомних дітей, сиріт, 
наймали педагогів для виховання підро-
стаючого покоління.

Помітною віхою на шляху становлення 
доброчинність на Русі стало князювання 
Володимира Святославича, іменованого в 
народі Хрестителем. Саме при ньому були 
побудовані перші богадільні, лікарні та 
будинки для сиріт. 

91815

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 36,74 грн

На 6 міс. — 220,44 грн

На 12 міс. — 440,88 грнПередплатний індекс

Виходить 1 раз на місяць. 
Обсяг номера — до 68 сторінок.

азета «Соціальний педагог» — 
інформаційно- методичний 
помічник соціальних педаго-
гів. Виходить за сприяння На-
ціональної академії педаго-

гічних наук України.
Це єдине в Україні видання, при-

значене фахівцям - практикам, чия 
професійна діяльність пов’язана з діть-
ми та молоддю: соціальних педагогів, 
спеціалістів із соціальної роботи, пра-
цівників органів державного управ-
ління і місцевого самоврядування, 
представників благодійних організацій 
тощо. 

Газета пишається своїми авторами. 
Серед них академіки, доктори педа-
гогічних наук, співробітники інститутів 
та Українського науково-методичного 
центру практичної психології і соціаль-

ної роботи, соціальні педагоги  загаль-
ноосвітніх закладів, шкіл-інтернатів, 
дитячих будинків тощо.

Видання спрямоване на те, щоб до-
помогти всім, хто працює в інтересах 
дитини, зорієнтуватись в пріоритетних 
напрямках своєї діяльності. Популяр-
ними є рубрики «Соціальна педагогіка: 
практика», «Профілактика», «Для робо-
ти з сім’єю», «Соціальні проблеми», «В 
інтересах дитини» тощо.

За час, який пройшла соціаль-
но-психологічна служба України від 
дня створення, професія соціального 
педагога набула популярності,  у фахів-
ців накопичився значний досвід робо-
ти, який набуває широкого поширення 
через публікації в газеті «Соціальний 
педагог».  

газета
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Знайомі кожному назви нотної 
гами — від «до» до «сі» в XI столітті були 
введені в ужиток ченцем-бенедиктинців 
Гвідо Д `Ареццо і позначали перші склади 
слів молитви до Івану Хрестителю. У ній 
містилося прохання про збереження сили 
голосу: «Дай нам чисті уста, св. Іоанн, щоб 
ми могли всією силою свого голосу свід-
чити про чудеса твоїх діянь» (ut, re, mi, fa, 
sol, la, si). 

91492

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 27,62 грн

На 6 міс. — 165,72 грн

На 12 міс. — 331,44 грнПередплатний індекс

Виходить 1 раз на місяць. 
Обсяг номера — до 52 сторінок.

іннісні аспекти дошкільної 
освіти наразі зазнають знач-
них змін. Через це велика 
відповідальність щодо ви-
ховання дітей лягає на плечі 

керівних і педагогічних працівників. 
Адже головна їхня задача – ще з дитин-
ства задати малечі орієнтир, яким вони 
рухатимуться протягом свого життя. 

Як долучити дошкільнят до світу 
прекрасного, вже з дитинства зану-
рити їх у чарівну атмосферу красивих 
зображень, приємних звуків, магії сло-
ва – підкаже видання «Дитячий садок. 
Мистецтво».

Використання нами пропонованих 
методичних матеріалів дасть змогу 
стимулювати творчу активність вихо-
ванців тоді, коли вони робитимуть пер-

ші кроки у складний багатогранний світ 
мистецтва.

Ознайомившись зі змістом газети, 
ви відзначите такі рубрики: Художня 
література, Образотворче мистецтво, 
Музика, Театр, Хореографія. У кожній із 
них – індивідуальні розробки занять і 
тематичні проекти, що допоможуть вті-
лити ваші професійні задуми в життя.

Наша аудиторія – це, перш за все, 
педагоги і співробітники, а також мами 
і тата, бабусі й дідусі, соціальні партне-
ри і всі ті, кому небайдужі проблеми ви-
ховання та розвитку дошкільнят.

Представлений педагогічний досвід 
наочно допоможе розкрити особли-
вості реалізації державного освітнього 
стандарту дошкільної освіти в конкрет-
них дошкільних освітніх організаціях.

газета
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Американець Джон Д. Лауд перший 
запатентував товар схожий на кулькову 
ручку в 1888 році. У 1944р. Ласло Біро, жур-
наліст, винайшов сучасну кулькову ручку, 
без якої складно обійтися кожній людині. 
Однак зовсім недавно вірменські архео-
логи знайшли сувій, датований 1166 роком, 
де було зображення предмета, схожого на 
сучасну ручку.

35264

Вартість передплати: 
На 1 міс. — 33,49 грн

На 6 міс. — 200,94 грн

На 12 міс. — 401,88 грнПередплатний індекс

Виходить 2 рази на 3 місяці. 
Обсяг номера — до 52 сторінок.

идання бренду «Початкова 
освіта» виходять за сприяння 
МОН України, користують-
ся популярністю серед пе-
дагогів завдяки практичній 

спрямованості публікацій та можли-
вості отримати достовірну інформацію 
з перших рук.

Газета «Початкова освіта» публікує 
унікальні матеріали, авторами яких 
є учителі, науковці. Спільна діяльність 
освітянського загалу та батьківської 
громади, координатором якої є перша 
газета для першого вчителя, спрямова-
на на формування компетентної, твор-
чої особистості.

Кращі зразки творчого підходу до 
підготовки та проведення оригінальних 
уроків — на шпальтах газети це мето-
дичні напрацювання педагогів країни.

Рубрика «Готуємось до уроку» мі-
стить дидактичні матеріали, які учи-
тель може використовувати для роботи 
з учнями. 

Про досвід колег можна прочитати 
у рубриці «Творча лабораторія».

Новинкою видання є публікації, які 
будуть корисними не лише для учителя, 
а й для батьків.

Газета тримає руку на пульсі подій. 
Саме тому всі нововведення одразу ві-
дображаються на специфіці матеріалів. 
Розробки уроків, сценарії, дидактич-
ні ігри і тематичні добірки матеріалів 
завжди підготовлені з урахуванням всіх 
законодавчих змін та застосуванням 
новітніх педагогічних технологій. 

Газета «Початкова освіта» — ваш 
надійний лоцман у безмежному про-
сторі освітянських інновацій.

газета
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