
Нові  технології  –  нові  можливості 
( періодичні  видання  на  допомогу  викладачу ) 

   Сучасна преса пропонує багато ресурсів для використання в освітніх цілях. 

Звертаючись до них, можна знайти останні новини законодавчої діяльності, 

консультації з різних питань, корисні поради, рекомендації колег та багато  

важливої і цікавої інформації, яка безпосередньо  знадобиться в роботі. 

 

Газета  «Освіта  України» 

      Газета «Освіта України» – це офіційне друковане видання  

Міністерства освіти і науки  України. 

     Газета  окрім офіційної інформації, містить аналітичні 

статті з усіх галузей педагогічної науки, практичні поради 

щодо виховання, що їх надають фахівці з педагогіки, психології, 

медицини, матеріали про основні тенденції освітнього і 

виховного  процесу  в  Україні  та  за  кордоном. 

                  

Газета  «Голос України» 

      Офіційне  видання  Верховної Ради України, друкуються  

прийняті закони, постанови.  Газета  містить політичні 

статті, статті  культури  та всесвіту. 

 

 

 

Газета «Слобідський край» 

      Слобідський край – видання  Харківської області. Газета з 

якої отримуємо корисну, цікаву, актуальну інформацію міста 

Харкова,  Харківської  області  та  усієї  України. 

 

                 

              Газета  «Автодвор» 

     Всеукраїнська щомісячна  аграрна газета. Поміч-

ник господаря та інженера. Правильне обслуговуван- 

вування                             ня  авто,  трактора,  комбайна. 

 



 

Будексперт.  

       Всеукраїнська   газета,   з   ідеями   та   порадами,   з   

будівництва  та  ремонту. 

 

 

 

«Промислове будівництво та інженерні споруди» 

       Виробничо-практичний  журнал.  Тематична  направле-

ність видання – подача різносторонньої  інформації  за  

питаннями архітектури, проектування, будівництва об’єктів 

промислового призначення, інженерних споруд,      а також 

ознайомленн з результатами нових досліджувань у  сфері  

технічної  діагностики,  розробки нормативної бази  

металобудівництва.   

 
   

   «Агроном. Аграрна техніка та обладнання» 

      Комплект  журналів,  все  про  сучасні  агро-

технології   та   агротехніку. 

 

 

 

 

«Бетон і залізобетон в Україні» 

       Науково-практичний     журнал    для    спеціалістів  

будівельної   індустрії. 

 

 

  

                            

 



                              «Безпека  життєдіяльності» 

       Журнал  в якому  висвітлюються  питання з основ 

здоров’я, педагогічної майстерності, методики навчання, 

пожежної безпеки, надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

«Безпека праці на виробництві» 

Практика.  Профілактик.   Досвід.  Методичні  рекомендації. 

Нормативна  база. 

 

 

 

«Будівництво України» 

     Нові науково-технічні розробки, технології, матеріали. 

 

 

 

«Електрик» 

       Науково-практичний    журнал     по     енергетиці     та 

електротехніці. 

 

 

                               

«Всесвіт» 

       Журнал  в  якому   публікуються   кращі   твори  сучасних 

письменників   різних   країн. 



                                                                                                 

«Економіка. Менеджмент» 

       Економічний    науково-практичний     журнал,     де 

висвітлюються  актуальні  питання  економіки, теорії      

і  практики,   управління.  

 

 

 

«Менеджмент  і  кадри» 

    Науково-практичний журнал.   Досвід.  Управління  

персоналом і колективом. 

 

 

 

 

«Техніка і технологія АПК» 

         Науково-практичний  журнал – висвітлення  результа-

тів НДР по механізації сільського господарства,  інноваційні 

технології  виробництва  с/г. техніки, проектування. 

 

 

 

«ПрофТехОсвіта» 

      Педагогічний  журнал.  Досвід  роботи,  інноваційні 

технології. 

 

 

 



«Методист»  

      Журнал для методичних служб усіх рівнів.  Має 

змістовні публікації, які вирізняються чіткою 

мотивацією, практичністю та компетентністю у 

висвітленні організаційних, економічних, кадрових 

та юридичних питань. 

 

 

 

 

«Педагогічна майстерня» 

      Журнал для всіх категорій педагогів. Сучасні 

технології, інновації, педагогічні знахідки, 

скарбничка  ідей,  секрети  ефективного  уроку. 

 

 

 

 

«Класному керівнику. Усе для роботи» 

     Практичний журнал класного керівника. 

Кращий досвід  колег,  поради  спеціалістів,  

сценарії. 


