
Бібліографічний огляд 

Професійні педагогічні 

періодичні видання 



 Фонд періодичних видань - це 
частина фонду бібліотеки зі  
специфічною літературою, яка несе 
читачу новини з цікавої йому галузі 
оперативніше, ніж книга. Він охоплює 
широкий спектр фахових проблем, 
може мати сталі рубрики, 
продовжувані публікації, несе 
найсвіжішу інформацію про нові 
наукові досягнення та анонсує важливі 
події. Періодика являє собою засіб для 
створення дискусії та залучення до неї 
читачів, об’єднаних певними цілями.  

 До Вашої уваги представлені 
фахові періодичні видання з 
педагогіки, які передплачує наша 
бібліотека. Дані видання є чи не 
найбільш актуальними для нашого 
закладу.  



Вища школа : науково-практичне 
видання  / Міністерство освіти і 
науки  України .– Видається з 
січня 2001 року.-  Виходить 12 
разів на рік. 

Вища школа  — науково-практичний 
журнал з питань діяльності закладів 
вищої освіти та підготовки кадрів 
вищої кваліфікації, заснований у 
2001 році. На сторінках журналу 
регулярно публікуються статті 
відомих в Україні науковців, 
керівників, викладачів закладів 
вищої освіти, найважливіші 
документи Міністерства освіти і 
науки України, комплексно 
висвітлюється досвід діяльності 
українських та зарубіжних вищих 
навчальних закладів. Мова  видання: 
українська.  

 



Вища освіта України  : 
теоретичний та науково- 
методичний часопис : 
заснований в 2001 році /  
Інститут вищої освіти АПН 
України. - Виходить раз на 
квартал. - Виходить раз на 
квартал. 

 

Журнал буде корисним для 
викладачів ВНЗ, для провідних 
науковців, а також для всіх, хто 
цікавиться досвідом, здобутками 
й інноваціями в галузі вищої 
освіти. Мета журналу – донести 
важливу для освітян інформацію, 
розповісти про свій педагогічний 
досвід і поділитися 
напрацюваннями. 

 

 



Освіта в Україні. Нормативно – 
правове регулювання : 
Довідковий бюлетень  /  Мон 
України, Міністерство юстиції 
України.  

 

Журнал «Освіта в Україні. 
Нормативно-правове 
регулювання» має завдання 
інформувати  читачів про 
нормативно-правові акти, які 
регулюють правовідносини в 
галузі освіти. Включає акти з 
питань вищої, середньої, 
професійно-технічної, 
позашкільної, дошкільної освіти. 
Виходить 1 раз на місяць.   

 

 



Український педагогічний 
журнал / Інститут педагогіки 
Національної академії 
педагогічних наук України .- 
Виходить з 2014 року .- 
Видається 2 рази на пів року. 

 Основні напрями публікацій 
даного видання це висвітлення  
результатів досліджень у галузі 
педагогіки, ознайомлення з 
сучасними науково-
педагогічними розробками 
фахівців мовою оригіналу, 
долучення до новітніх розробок 
у педагогічній практиці. 
Занурення у сучасне дискусійне 
поле теорії педагогіки. Журнал 
виходить трьома мовами: 
українською, англійською та 
російською. 

 



Педагогіка і психологія :  
науково-теоретичний журнал  / 
Національна  академія 
педагогічних наук України  - 
Видається  з 1993 року -. -  
Виходить 1 раз на квартал.   

Даний журнал висвітлює теми, 
які  допомагають  у  розвитку 
наукового потенціалу освітніх 
наук,  питання педагогіки і 
психології,  питання з актуальних 
проблем розвитку освіти, освітніх 
наук, інтеграції вітчизняної 
педагогічної і психологічної 
науки у світовий освітньо-
науковий простір. 

 



Рідна школа  : науково-
методичний  журнал. – Видається 
з 1922 року . – Виходить  1 раз на 
місяць.  

«Рідна школа» є одним із 
провідних освітянських часописів.  
Це видання впродовж більш як 90 
років згуртовує навколо себе 
вагомий науково-творчий потенціал 
галузі, репрезентує досягнення 
освітян-практиків, надає змогу 
педагогам із різних куточків країни 
обмінятися думками, забезпечуючи 
зв’язок «центр – регіони». 
Надзвичайно широкою є тематика 
його публікацій: філософія освіти; 
теорія, методологія й історія 
педагогіки; проблеми виховання; 
методика, практика, досвід; 
законодавство в освіті тощо. Як 
справжній літопис вітчизняної 
освіти, журнал «Рідна школа» 
інформує про події і заходи з 
освітянського життя. 

 

 



Інформаційний збірник та 
коментарі Міністерства освіти і 
науки України : офіційне видання 
Міністерства освіти і науки 
України.- Видається з 1920 року .- 
Випускається  6 раз на пів. року . 

 

В «Інформаційному збірнику та 
коментарях» друкуються рішення 
колегії, накази, типові навчальні 
плани, рекомендації та коментарі з 
питань вищої, професійної, 
середньої, початкової, дошкільної та 
позашкільної освіти. 

 



Початкова школа :  Науково-
методичний журнал /  
Міністерство освіти і науки  
України.  - Видається  з 1969 року.- 
Виходить 1 раз на місяць.    

Це видання з багаторічною історією. 
Упродовж багатьох років журнал був 
і лишається трибуною для 
висвітлення передового 
педагогічного досвіду. Багато 
вчителів змогли досягти значних 
успіхів у професійному зростанні 
завдяки його  публікаціям. Журнал 
друкує публікації, вітчизняних 
світил педагогічної думки, які 
служать стимулом для розвитку 
української педагогіки, живим 
джерелом для творчості учителів, 
вдосконалення початкової школи. 



Початкова освіта : перша 
всеукраїнська газета для першого 
вчителя /  Міністерства освіти і 
науки України ; Національна 
академія педагогічних наук 
України .- Видається з 1999 року .- 
Виходить два рази на місяць. 

Всі матеріали видання  «Початкова 
освіта» спрямовані на забезпечення 
вчителів початкової школи 
актуальною, сучасною, фаховою, 
цікавою інформацією для їх 
професійної діяльності. Газета 
«Початкова освіта» друкує  методичні 
та дидактичні напрацювання для 
вчителів. Тут учитель знайде для себе 
цінні матеріали для застосування на 
практиці у повсякденній роботі. 
Рубрика «Офіційно» триматиме в 
курсі останніх нормативно-правових 
документів, які коментують провідні 
спеціалісти галузі. Газета «Початкова 
освіта» — надійний провідник 
педагогів у світі дитинства. 

 



Педагогічна газета :  офіційне видання НАПН 

України.- року .- Виходить 1 pаз на 2 мiсяці. 

«Педагогічна газета» НАПН України – дзеркало 

науково-педагогічного життя Національної академії 

педагогічних наук України. 

 «Педагогічна газета» інформує читачів про наукову 

роботу Президії НАПН України, наукових 

інститутів та наукових центрів, що входять до 

складу Академії, відповідно до напрямів їхньої 

діяльності – наукові дослідження, 

експериментальну роботу, масові науково-

практичні заходи, підготовку та атестацію наукових 

та науково-педагогічних кадрів, науково-видавничу 

та виставкову діяльність, міжнародне наукове 

співробітництво, науково-інформаційну, науково-

пошукову, освітню музейну діяльність та ін.  

Постійно у полі зору «Педагогічної газети» – 

розвиток Національної академії педагогічних наук 

України, співпраця з Міністерством освіти і науки 

України, участь у науковому, освітньому й 

суспільному житті країни.  

 


