Додаток до листа від 11.10.2021 р. № 5/61
ТАБЛИЦЯ
періодичних видань Українського інституту нормативної інформації (УкрІНІ)
на 2022 рік
Індекс

Назва видання (журналу). Анотація

Періодичність
на рік

Вартість на
рік, грн..

Каталог
«Преса-поштою

1 випуск

2807,79

Каталог-2022

Розділ 1. Для органів управління освітою
49303

ОСВІТА В УКРАЇНІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Призначається керівнику та юристу органу управління освітою.

Комплект із 4-х збірників чинних нормативно-правових актів у сферах: середньої, дошкільної,
позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти. Кожний збірник є друковано-електронним
виданням. Вміщує акти вищих органів влади України, МОН, інших органів центральної виконавчої
влади у відповідній сфері освіти.
Здійснена систематизація нормативного масиву за напрямами функціонування освітніх закладів.. У
друкованій частині публікуються акти та додатки до них невеликого обсягу. Електронна частина
містить додатки великого обсягу.

Розділ 2. Для шкіл
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Призначається заступнику директора з навчальної роботи, вчителям
76881

Електронний методичний кабінет «ШКОЛА».
Видання в електронній формі. Комплект з 4-х автоматизованих систем. Дві з них забезпечують
підвищення кваліфікації педагогів. Дві інші здійснюють методичне забезпечення освітнього процесу.
Річна ліцензійна поставка..

1 випуск

2730,00

Інформаційний
лист № 1 до
Каталогу-2022

76608

Для шкіл
Видання в друкованій формі. Публікує нові матеріали, які використовуються вчителями для
підвищення кваліфікації та методичного забезпечення освітнього процесу.
Включає 4 частини: 1) інформаційні матеріали за всіма предметами (по темах) – інформаційні
паспорти; 2) методичні доробки педагогів зі Всеукраїнської бази даних «МЕТОДИКА»; 3) презентації рекомендованих курсів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 4) документи для
оновлення автоматизованих баз даних «Рекомендовані курси» та «ШБІЦ-інфо» (електронний
методичний кабінет «ШКОЛА»)..

6 випусків

2236,92

Каталог 2022

Продовження таблиці
Індекс

Назва видання (журналу). Анотація

Періодичність
на рік

Вартість на
рік, грн..

Каталог
«Преса-поштою

Розділ 3. Для дитячих садків
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Призначається методисту і вихователям
76882

Електронний методичний кабінет «ДИТЯЧИЙ САДОК»
Видання в електронній формі. Комплект з 4-х автоматизованих систем. Дві з них забезпечують підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Третя здійснює методичне забезпечення, а четверта
– перспективне і календарне планування освітнього процесу. Річна ліцензійна поставка.

1 випуск

2730,00

Інформаційний
лист № 1 до
Каталогу-2022

76880

Для дитячих садків
Видання в друкованій формі. Публікує нові матеріали, які використовуються вихователями для
підвищення кваліфікації та методичного забезпечення освітнього процесу.
Включає 4 частини: 1) інформаційні матеріали за всіма напрямами Базового компонента (по
темах) – змістові паспорти; 2) методичні доробки методистів та вихователів з Всеукраїнської бази
даних «МЕТОДИКА»; 3) презентації рекомендованих курсів з підвищення кваліфікації
педагогічних працівників; 4) документи для оновлення автоматизованих баз даних «Рекомендовані
курси» та «інформаційного забезпечення освітнього процесу «АС-інформація» (електронний
методичний кабінет «ДИТЯЧИЙ САДОК»..

6 випусків

2236,92

Інформаційний
лист № 1 до
Каталогу-2022

2 випуски

858.82

Каталог-2022

2 випуски

1358,82

Каталог-2022

НОВЕ ДОШКІЛЛЯ

Призначається директору закладу та методисту
76609

76610

Кодекс дошкілля
Друковано-електронне видання. Збірник нормативно-правових актів вищих органів влади
України, галузевих наказів, інструктивно-методичних, роз’яснювальних документів у сфері
дошкільної освіти. Систематизація нормативного массиву за всіма напрямами функціонування
закладу. У друкованій частині публікуються акти та додатки до них невеликого обсягу. Електронна
частина містить додатки великого обсягу. Кожний випуск оновлюється актами, які прийняті у
минулому півріччі, до чинних документів вносяться зміни.
.
Освітній парус
Друковано-електронне видання.. Використовується методистом для методичного забезпечення
освітнього процесу, а вихователями – для підготовки і проведення занять. Містить змістові
документи (паспорти) освітніх тем і питань – у друкованій частині. В електронній частині надаються
дидактичні матеріали до кожної теми. Кожний випуск оновлюється документами, які підготовлені у
минулому півріччі.

Продовження таблиці
Індекс

Назва видання (журналу). Анотація

Періодичність
на рік

Вартість на
рік, грн..

Каталог
«Преса-поштою

Розділ 4. Для Центрів професійного розвитку педагогічних працівників
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Призначається для консультантів шкільної та дошкільної освітніх сфер.
76608

Для шкіл
Видання в друкованій формі. Публікує нові матеріали, які використовуються консультантами
ЦПР ПП для роботи з професійними спільнотами (об’єднаннями) педагогів та індивідуального
консультування.
Включає 4 частини: 1) інформаційні матеріали за всіма предметами (по темах) – інформаційні
паспорти; 2) методичні доробки педагогів з Всеукраїнської бази даних «МЕТОДИКА»; 3) презентації рекомендованих курсів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 4) документи для
оновлення автоматизованих баз даних «Рекомендовані курси» та «ШБІЦ-інфо» (електронний
методичний кабінет «ШКОЛА»)..

6 випусків

2236,92

Каталог-2022

76880

Для дитячих садків
Видання в друкованій формі. Публікує нові матеріали, які використовуються консультантами
ЦПР ПП для роботи з професійним об’єднанням вихователів та індивідуального консультування.
Включає 4 частини: 1) інформаційні матеріали за всіма напрямами Базового компонента (по
темах) – змістові паспорти; 2) методичні доробки методистів та вихователів з Всеукраїнської бази
даних «МЕТОДИКА»; 3) презентації рекомендованих курсів з підвищення кваліфікації
педагогічних працівників; 4) документи для оновлення автоматизованих баз даних «Рекомендовані
курси» та «інформаційного забезпечення освітнього процесу «АС-інформація» (електронний
методичний кабінет «ДИТЯЧИЙ САДОК»..

6 випусків

2236,92

Інформаційний
лист № 1 до
Каталогу -2022

Запитання просимо адресувати:
за тел. (050) 699-64-54, (067) 474-59-55, електронною поштою: zou3@ukr.net .
Відповідальний працівник – Прокопчук Ольга Юріївна.

