
 

№ 

видання 

Тема видання Рекомендовані матеріали Дедлайн 

Газета «Управління освітою» 

5 Техніка безпеки в 

закладі освіти 

«Безпека у школі» у правовій 

базі 

Інформаційна безпека школи 

(правила відео та фото зйомки, 

аудіо, правила співпраці зі ЗМІ).   

Типові порушення вимог 

пожежної безпеки у закладах 

освіти та як їх не допустити.  

Техніка безпеки у класних 

кабінетах (з інформатики, хімії, 

фізики, трудовго навчання і 

т.д.).  

Шкільний похід або туризм. 

Як уберегти дітей від небезпеки.  

Дитячий травматизм у закладі 

освіти: як знизити ризики. 

До 10 березня 

6 Як створити освітній 

хаб 

Що таке освітній хаб. Його 

функції та задачі 

Як працює хаб 

Досвід створення освітнього 

хабу 

До 10 квітня 

Газета «Завуч» 

5 Заступнику 

директора з виховної 

роботи 

 

Виховна діяльність у сучасній 

школі: орієнтири та тренди.  

Виховна робота у школі. Що 

варто знати завучам-новачкам. 

План виховної роботи на 

2020/2021 рік. 

Цікаві ідеї для проведення 

виховних заходів у школі. 

До 10 березня 

6 Менторство, 

коучинг, 

наставництво у 

закладі освіти. 

Робота з молодими 

педагогами 

 

Менторство, коучинг, 

наставництвоо: як відрізнити?  

Менторство та наставництво 

у школі: види та способи 

співпраці (учень-учень, педагог 

– учень, педагог-педагог, 

адміністрація – педагог,  

директор-педагог-учень, 

директор-підприємець, батьки-

учень і т.д). 

Як стати ментором та 

наставником: поради. 

До 10 квітня 

Газета «Українська мова та література» 

5 Українська 

фантастика існує 

 

Уроки по українській 

фантастиці 

Методичні прийоми на 

уроках мови й літератури 

До 10 березня 

6 Слово і його 

лексичне значення 

Лексико-стилістичні 

синоніми. Антоніми. 

До 10 квітня 
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Омоніми. Пароніми. 

Уроки розвитку зв’язного 

мовлення» 

Журнал «Методист» 

5 Самоосвіта педагога Розробки тренінгів, семінарів, 

воркшопів. Сучасні форми 

методичної роботи з педагогами 

До 15 березня 

6 Управлінська 

діяльність керівника 

закладу освіти в 

умовах соціальних 

трансформацій 

Управління закладом освіти в 

умовах змін. 

Креативний менеджмент як 

вимога часу. 

До 15 квітня 

Газета «Зарубіжна література» 

5 Сучасна німецька 

література 

Розробки уроків До 20 березня 

6 Література 

німецькомовних 

країн 

Розробки уроків До 15 квітня 

Газета «Шкільний світ» 

9 Виховна робота в 

школі 

Форми і методи роботи з 

сучасними дітьми. Сценарії 

виховних заходів, тренінгів, 

семінарів. 

Вкладка «Музика»: розробки 

уроків 

До 15 березня 

10 Виховна робота в 

школі 

Форми і методи роботи з 

сучасними дітьми. Сценарії 

виховних заходів, тренінгів, 

семінарів. 

Вкладка «Образотворче 

мистецтво»: розробки уроків 

До 30 березня 

11 Виховна робота в 

школі 

Форми і методи роботи з 

сучасними дітьми. Сценарії 

виховних заходів, тренінгів, 

семінарів. 

Вкладка «Музика»: розробки 

уроків 

До 15 квітня 

12 Виховна робота в 

школі 

Форми і методи роботи з 

сучасними дітьми. Сценарії 

виховних заходів, тренінгів, 

семінарів. 

Вкладка «Образотворче 

мистецтво»: розробки уроків 

До 30 квітня 

Газета «English» 

5 Подорожі крізь 

простір і час 

 

Розробки уроків. 

Прийоми та форми роботи на 

уроках англійської мови. 

До 30 березня 

6 Література 

англомовних країн 

 

Розробки уроків. 

Прийоми та форми роботи на 

уроках англійської мови. 

До 30 квітня 

 


