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159.9 Психологія 

Збарак, Олена. 

Техніки управління стресом з метою збереження психологічного здоров'я 

учителя [Текст]: наукові дослідження / Олена Збарак // Психолог : Всеукраїнська 

газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. - 2018. - N1/2. - С. 18-22 

Збарак, Олена. 

Дитина з особливими потребами [Текст] : планування й реалізація 

психолого-педагогічного супроводу / Олена Збарак // Психолог : Всеукраїнська 

газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. - 2018. - N1/2. - С. 92-94 

Звєрєва, Руслана. 

Моє успішне майбутнє [Текст] : спільне заняття старшокласників, 

учителів, викладачів університету / Руслана Звєрєва // Психолог : Всеукраїнська 

газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. - 2018. - N1/2. - С. 24-27 

Лазаренко, Олена. 
Майстерність педагога [Текст] : інноваційна компетентність професійної 

діяльності. Заняття з елементами тренінгу / Олена Лазаренко // Психолог : Всеукраїнська 

газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. - 2018. - N1/2. - С. 10-14 

Швидка, Інна. 

Професійна комунікація [Текст] : заняття з елементами тренінгу / Інна Швидка 

// Психолог : Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. - 

2018. - N1/2. - С. 4-8 

 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

 

 

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на 

навчання до закладів вищої освіти [Текст] : наказ МОН України від 13.10.2017 р. № 1378 // 

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України : журнал. - 2018. - №1. - С. 48. 

Українська література. 10-11 класи (профільний рівень) [Текст] : програма // 

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України : журнал. - 2018. - №1. - 

С. 3-47. 

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році 

[Текст] : затв. Наказом МОН України від 13.10.2017 р. № 1378 // Інформаційний 

збірник Міністерства освіти і науки України : журнал. - 2018. - №1. - С. 49-103. 

Акулова, Валентина. 

        Бюджет освіти і науки - 2018 [Текст] // Освіта України : офіційне видання 

Міністерства освіти і науки України. - 2018. - N1/2 (15 січня). - С. 6 

Войтко, Оксана. 

SCRATCH для "початківців" [Текст] : інновації в освіті. Програма для 

створення презентацій / Оксана Войтко // Освіта України : офіційне видання 

Міністерства освіти і науки України. - 2018. - N4 (29 січня). - С. 14 

Дроздовський, Дмитро. 

Виклики й перспективи реформування сучасної освіти в Україні [Текст] / 

Дмитро Дроздовський // Дивослово. Українська мова й література в навчальних 

закладах : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки 

України. - 2018. - N1. - С. 2-6 

Н. Бойко. 

            Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО  

// Дивослово -  2018.- № 1. – С.10    



Ю.Бондаренко. 

           Самостійна робота як спосіб реалізації загальнодидактичних та методико-

літературних завдань // Дивослово -  2018.- № 1. – С. 23 

Олексієнко, Олена. 

Педагогічні аспекти організації науково-дослідницької роботи студентів 

[Текст] : дослідницька робота / Олена Олексієнко // Освіта. Технікуми, коледжі : 

навчально-методичний журнал. - 2017. - №4. - С. 61-63 

Шулікін, Дмитро. 

Про новації й особливості реєстрації ЗНО-2018 [Текст] : ЗНО / Дмитро 

Шулікін // Освіта України : офіційне видання Міністерства освіти і науки України. - 

2018. - N4 (29 січня). - С. 7 

Нові нормативні акти у сфері освіти // Практика управління закладом освіти.- 2018. - 

№1. – С.4 

Підвищуємо майстерністьНе гадайте, а запам’ятайте: структура засідання педагогічної 

ради // Практика управління закладом освіти.- 2018. - №1. – С.22 

Сходинками самоосвіти — до професійного зростання // Практика управління закладом 

освіти.- 2018. - №1. – С.45 

Скрипни В.Ш. 

     Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності// Завучу. Усе для роботи 

2018.- № 1. – С.29 

Баліцька О.Г. 

     Організація роботи з національно-патріотичного виховання в закладах освіти// 

Завучу. Усе для роботи 2018.- № 2. – С.30 

Тесмінецька Ж.В. 

    Організація роботи з молодими вчителями // Завучу. Усе для роботи 2018.- № 2. – С 

Зовнішнє незалежне оцінювання — 2018 // Заступник директора школи – 2018.- № 1.- С. 

Сухович Г. 

       Кваліметричне оцінювання діяльності заступника директора з виховної роботи // 

Заступник директора школи – 2018.- № 1.- С. 

Дударенко Л. 

     Здоров’я як тема й мета навчання // Заступник директора школи – 2018.- № 1.- С. 

Мирончук К. 

     Підлітковий суїцид: як завчасно почути крик про допомогу // Заступник директора 

школи – 2018.- № 1.- С. 

Дуброва Н. 

      Інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності за оновленим положенням // Заступник 

директора школи – 2018.- № 1.- С. 

В. Ф. Калошин  

        Недоліки сучасної системи освіти // Завучу. Усе для роботи 2018.- № 3. – С.5 

Т. Українець, 

     Методичний супровід інноваційної діяльності педагогів  // Завучу. Усе для роботи 

2018.- № 4. – С. 11 

Що очікує на українську освіту 2018 року?  // Хімія. 2018.- № 4.- С.3 

Тод Фінлі 

    19 прийомів для організації роботи на уроці  // Хімія. 2018.- № 4.- С.17 

В. О. Кваша 

http://m.edirshkoly.mcfr.ua/614426
http://m.edirshkoly.mcfr.ua/614438
http://m.edirshkoly.mcfr.ua/614438
http://m.edirshkoly.mcfr.ua/614677
http://journal.osnova.com.ua/article/66839-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://journal.osnova.com.ua/article/66841-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://journal.osnova.com.ua/article/66843-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://journal.osnova.com.ua/article/67229-%D0%A9%D0%BE_%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%94_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%3F


    Організація самостійної роботи у процесі вивчення хімії та біології  // Хімія. 2018.- № 4.- 

С.29 

О. В. Кудлюк 

       Хімічні елементи в організмі людини, або «Які та для чого?»  // Хімія. 2018.- № 4.- С.33 

 

 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

 

373.5.016:811.161.2 Викладання української мови 
811.161.2 Українська мова 

 

Л Михно.  

     Мовноестетична природа українських народних історичних пісень // Дивослово 
Українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний 

журнал Міністерства освіти і науки України -  2018.- № 1. – С. 35  

Бойко, Наталія. 
Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО [Текст] / 

Бойко // Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний 

науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2018. - N1. - С. 10-16. 

Крисюк, Віра. 

Якою будеш ти, моя майбутня родино? [Текст] : твір-роздум на морально-

етичну тему / Віра Крисюк // Дивослово. Українська мова й література в навчальних 

закладах : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки 

України. - 2018. - N1. - С. 7-9. 

Чайка, Леся. 

Узагальнення й систематизація знань із теми "Безсполучникове складне 

речення" [Текст] : поліекранний урок у 9 класі з використанням ІКТ / Леся Чайка // 

Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний 

науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2018. - N1. - С. 

17-22. 

373.5.016:821.161.2 Викладання української літератури 

82 Художня література. Літературознавство 

 

Бондаренко, Юрій. 

Самостійна робота як спосіб реалізації загальнодидактичних та методико-

літературних завдань [Текст] / Юрій Бондаренко // Дивослово. Українська мова й 

література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал 

Міністерства освіти і науки України. - 2018. - N1. - С. 23-27 

М. Фока. 

     Словесні портрети Павла Тичини на межі живопису та скульптури // Дивослово -  

2018.- № 1. – С. 56    

С.Кіраль. 

     Методичні моделі вивчення літературних напрямів // Дивослово -  2018.- № 1. – С. 61 

Білаш, Ма'ян. 

Донбаське загартування поета [Текст] : виповнилося 80 років із дня 

народження Василя Стуса / Ма'ян Білаш // Пенсійний кур'єр : тижневик Пенсійного 

фонду України. - 2018. - N2 (12 січня). - С. 11 

Брайко, Олександр. 



Кінематографічний темпоритм у прозі Євгена Гуцала для дітей [Текст] / Олександр 

Брайко // Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний 

науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2018. - N1. - С. 40-45. 

Головіна, Світлана. 

"Щасливих мало днів прожито..." [Текст] : до 230-річчя із дня народження 

поета Джорджа Байрона / Світлана Головіна // Пенсійний кур'єр : тижневик 

Пенсійного фонду України. - 2018. - N3 (19 січня). - С. 11 

Дорош, Євген. 

Охоронець Петлюри і пацієнт психлікарні [Текст] : 6 січня виповнюється 120 

років із дня народження відомого українського поета і письменника Володимира 

Сосюри / Євген Дорош // Пенсійний кур'єр : тижневик Пенсійного фонду України. - 

2018. - N1 (5 січня). - С. 11 

Кошова, Інна. 

Не біймося говорити про любов [Текст] : роздум із досвіду / Інна Кошова // 

Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний 

науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2018. - N1. 

Соцька, Тетяна. 

Трактування проблем виховання особистості та формування креативу в 

тетралогії Анатолія Дімарова "На коні й під конем" [Текст] / Тетяна Соцька // 

Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-

методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2018. - N1. - С. 51-55. 

Фока, Марія. 
Словесні портрети Павла Тичини на межі живопису та скульптури [Текст] / Марія 

Фока // Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний 

науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2018. - N1. - С. 56-60. 

Чікалін, Володимир. 

Мій перший вірш підготував до друку Василь Стус [Текст] : до 80-річчя від дня 

народження В. Стуса / Володимир Чікалін // Урядовий кур'єр : газета центральних 

органів виконавчої влади України. - 2018. - N4 (6 січня). - С. 7 

Яворська, Тетяна. 

Два місяці в Таужному [Текст] : до 80-річчя Василя Стуса: дослідники 

творчості обійшли увагою цей короткий період життя поета / Тетяна Яворська, Ігор 

Яворський // Урядовий кур'єр : газета центральних органів виконавчої влади 

України. - 2018. - N4 (6 січня). - С. 7 

 

502. Природа. Захист навколишнього середовища 
 

Головіна, Світлана. 

Земля заповідна [Текст] : міжнародний день заповідників та національних 

парків / Світлана Головіна // Пенсійний кур'єр : тижневик Пенсійного фонду України. 

- 2018. - N2 (12 січня). - С. 10 

 

Основи здоров’я. 
 

А. О. Махтєєва Туберкульоз — небезпечне інфекційне захворювання.  // Основи здоров’я 

2018.- № 1. – С. 

Прокопчук О.А.Оздоровлювальні технології у виховній та позакласній діяльності // 

Основи здоров’я 2018.- № 1. – С. 17 

http://journal.osnova.com.ua/article/66885-%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D1%83_7_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96
http://journal.osnova.com.ua/article/66887-%D0%9E%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


Злоцька Ш.Л.СНІД уже тут. Десять питань і відповідей про хворобу третього Тисячоліття 
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