
Передплата періодичних видань бібліотеки  

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

у 2021 році (річна) 

№ Індекс 

видання 

Назва видання Опис та періодичність виходу 

1.  61035 Урядовий кур’єр Громадсько-політичне та літературно-

художнє видання, 245 р. на рік 

2.  99807 Шкільний світ. 

Класичний 

комплект 

1. газета  «Директор школи», (укр.), 1 р. 

на мic. 

2. газета  «Завуч», (укр.), 1 р. на мic. 

3. газета  «Сучасна школа України», 

(укр.), 1 р. на мic. 

4. газета  «Шкільний світ», (укр.), 1 р. на 

мic. 

5. газета  «Українська мова та 

література», (укр.), 1 р. на мic. 

6.  газета  «Зарубіжна література», 

(укр.), 1 р. на мic. 

7.  газета  «Історія України», (укр.), 1 р. 

на мic. 

8.  газета  «Краєзнавство. Географія. 

Туризм», (укр.), 1 р. на мic. 

9.  газета  «Математика», (укр.), 1 р. на 

мic. 

10. газета «Фізика», (укр.), 1 р. на мic. 

11. газета  «Інформатика», (укр.), 1 р. на 

мic. 

12. газета  «Хімія. Шкільний світ», (укр.), 

1 р. на мic. 

13.  газета  «Біологія. Шкільний світ», 

(укр.), 1 р. на мic. 

14. газета  «Здоров'я та фізична 

культура», (укр.), 1 р. на мic. 

15. газета  «Початкова освіта», (укр.), 2 р. 

на мiс. 

16. газета  «Трудове навчання», (укр.), 1 

р. на мic. 

17. газета  «English», (англ.. укр.), 1 р. на 

мic. 



18. газета  «Психолог», (укр.), 1 р. на мic. 

3.  91815 Соціальний 

педагог 

 Газета.   

  Права дитини. Робота з дітьми та їхніми 

сім'ями 

 Мова видання: (укр.) 

 Періодичність виходу: 1 р. на мic. 

4.  98964 Шкільний 

комплект 

 

1. газета  «Сучасна освіта України», 

(укр.), 50 р. на рік 

2. журнал  «Інформаційний збірник для 

освітян», (укр.), 1 р. на мic. 

3. газета «Педагогічна газета України», 

(укр.), 1 p. на 2 мiс. 

4. журнал  «Особлива дитина: навчання і 

виховання», (укр.. англ.), 1 p. на кварт. 

5. журнал  «Біологія і хімія в рідній 

школі», (укр.), 1 p. на кварт. 

6. журнал «Географія та економіка в 

рідній школі», (укр.), 1 p. на 2 мiс. 

7. журнал  «Іноземні мови в школах 

України», (укр.), 1 p. на 2 мiс. 

8. журнал «Математика в рідній школі», 

(укр.), 1 p. на 2 мiс. 

9. журнал  «Фізика та астрономія в 

рідній школі», (укр.), 1 p. на кварт. 

10.  журнал  «Українська мова і 

література в школах України», (укр.), 

1 p. на 2 мiс. 

11.  журнал  «Всесвітня література в 

школах України», (укр.), 1 p. на 2 мiс. 

12.  журнал  «Фізичне виховання в рідній 

школі», (укр.), 1 p. на кварт. 

13.  журнал  «Трудова підготовка в рідній 

школі», (укр.), 1 p. на кварт. 

14.  журнал  «Історія в рідній школі», 

(укр.), 1 p. на 2 мiс. 

5.  91498 Управління 

освітою 

 Журнал.  Кожен 2-й номер місяця із 

вкладкою «Практика» 

 Мова видання: (укр.) 



 Періодичність виходу: 1 р. на мic. 

6.  91857 Безпека 

життєдіяльності 

 Журнал. Висвітлюються питання з основ 

здоров’я, пожежної безпеки, надзвичайних 

ситуацій 

 Мова видання: (укр.) 

 Періодичність виходу: 12 р. на рік 

7.  21876 Вища школа Журнал. 

 Освіта. Педагогіка 

Мова видання: (укр.) 

Періодичність виходу: 12 р. на рік 

 

8.  95280 Практика 

управління 

закладом освіти 

 Журнал робочих ситуацій для директора 

школи. Зразки локальних документів 

 Мова видання: (укр.) 

 Періодичність виходу: 12 р. на рік 

9.  89317 Заступник 

директора 

школи 

 Журнал готових рішень. Реалізація 

концепції НУШ. Усі питання освітньої 

роботи. Внутрішній моніторинг. Педагогіка 

партнерства. Нові стандарти 

 Мова видання: (укр.) 

 Періодичність виходу: 12 р. на рік 

 

10.  49572 Вихователь-

методист 

дошкільного 

закладу 

Журнал.  

Освіта. Педагогіка 

Мова видання: (укр.) 

Періодичність виходу: 12 р. на рік 

 

11.  22063 Початкова 

освіта 

Газета.  

Розробки уроків. Методика. Практика 

Мова видання: (укр.) 

Періодичність виходу: 2 р. на мiс. 

12.  09732 Мистецтво та 

освіта 

 Журнал.  

 Методика викладання мистецтв 

 Мова видання: (укр.) 

 Періодичність виходу: 4 р. на рік 

13.  91497 Методист  Журнал для методичних служб усіх рівнів 

 Мова видання: (укр.) 

 Періодичність виходу: 12 р. на рік 

 
 



 

 


