
Педагогічна

періодика - джерело ідей

для освітян



«Педагог повинен багато вчитися
розуміти душу вихованця і багато
думати про мету, предмет і засоби
виховного мистецтва, перш ніж
стати практиком”.

К. Д. Ушинський

Педагогічна періодика – це вагома інформаційна підтримка для
освітян, що є запорукою їхньої практичної орієнтації та професійного
зростання. У фаховій періодичній пресі публікуються найновіші
розробки та досягнення, відображається передова педагогічна думка та
ідеї, новітні технології та авторські методики вчителів-предметників,
соціальних педагогів, які впливають на становлення сучасної
педагогічної науки в Україні.

Пропонуємо до вашої уваги огляд періодичних видань, що
висвітлюють напрацювання в галузі освіти в Україні.



Загальні питання 

педагогічної науки



“Вища освіта України”

Науковий інформаційно-аналітичний
журнал, де висвітлюються актуальні
питання методології і методики освітнього
процесу, політики освіти в Україні. Видання
внесено до переліку видань, де можуть
друкуватися результати дисертаційних
робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата філософських наук.

Постійні рубрики видання:
• новітня наука та сучасна освіта;
• дослідницькі проєкти у вищій школі;
• час реформ: методологія та методика

освітнього процесу;
• гуманізація освіти та виховання.



“Вища школа”

Науково-практичний журнал з питань
діяльності закладів вищої освіти та
підготовки кадрів вищої кваліфікації. На
його сторінках публікуються статті
відомих в Україні науковців, керівників,
викладачів закладів вищої освіти,
найважливіші документи Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України,
комплексно висвітлюється досвід
діяльності українських та зарубіжних
вищих навчальних закладів.

Журнал внесено до переліку наукових
фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних
робіт з педагогіки та філософії на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата
наук.



“Дитячий садок. Мистецтво”

Практичне видання для керівників,
вихователів, фахівців із музичної,
образотворчої, літературної, музично-
театралізованої, хореографічної діяльності,
що розкриває невід’ємні складові творчого
розвитку дошкільнят.

Постійні рубрики видання:
• художня література;
• театральне мистецтво;
• образотворче мистецтво;
• музичне мистецтво.



“Дошкільне виховання”

Науково-методичний журнал
Міністерства освіти і науки України для
керівників та методистів усіх ланок
дошкільної освіти, вихователів,
психологів, музикальних керівників,
логопедів та батьків.

У кожному номері публікуються
методичні рекомендації, практичні
розробки, новітні освітні технології,
ефективні форми роботи з дітьми;
розглядаються питання впровадження
компетентнісної парадигми освіти.
Видання охоплює всі сфери
життєдіяльності та розвитку дитини.



“Нива знань”

Науково-методичний альманах, в якому
розглядаються всебічні питання: управління
освітою, філософії освіти, профільного
навчання, виховної роботи, дошкільної,
початкової та позашкільної освіти,
природничо-математичних, гуманітарних
наук, культури здоров’я, трудового
навчання, інклюзивної освіти.

Постійні рубрики видання:
• дистанційне навчання в сучасній освіті;
• літературна вітальня;
• соціальна педагогіка;
• виховання;
• дошкільне навчання. Початкова школа.



“Новий колегіум”

Науково-інформаційний журнал з
проблем вищої освіти. На сторінках видання
публікуються матеріали з розвитку освіти на
сучасних засадах, втілення у життя
неперервної гуманітарної освіти. Основними
науковими напрямками журналу є педагогіка,
наука і суспільство, організація та управління
освітою, методологія освіти.



“Освіта”

Громадсько-політичний тижневик, що
висвітлює досягнення у сфері освіти,
міжнародне співробітництво, обмін
досвідом та правове регулювання
функціонування закладів освіти.

У газеті подана інформація про різні
сторони освітнього життя – виховання
найменших громадян, навчання учнів та
студентства, науково-інноваційну
діяльність закладів вищої освіти;
порушуються проблеми підготовки
кваліфікованих фахівців.



“Освіта України”

Газета є офіційним друкованим
виданням Міністерства освіти і науки
України. На її сторінках розміщується
офіційна інформація, аналітичні статті з
галузей педагогічної науки, матеріали про
основні тенденції освітнього і виховного
процесу в Україні та за кордоном.

Видання висвітлює вектори розвитку
освітньої галузі й є майданчиком для
професійних дискусій та обміну досвідом.



“Палітра педагога”

Науково-методичний журнал, є
доповненням до журналу «Дошкільне
виховання» Міністерства освіти і науки
України.

Увазі педагогів представлені
науково-методичні статті, матеріали для
планування навчального процесу,
інтерактивні практики, розробки занять,
поради логопеда.

Постійні рубрики видання:
• природа;
• екологія;
• інтегрована освіта;
• фізичний розвиток;
• ранній вік;
• художня література;
• світ театру;
• свята і розваги та ін.



“Педагогічна газета”

Газета – дзеркало науково-педагогічного
життя Національної академії педагогічних
наук України. Публікації цього видання
найбільш повно відображають роль і місце
Академії у науковому й суспільному житті
держави.

Видання 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.



“Педагогічна майстерня”

Науково-методичний журнал, на
сторінках якого – новини освіти в Україні та
за кордоном, актуальні інтерв’ю,
обговорення важливих питань шкільного
життя, поради психологів та інших фахівців,
кращий педагогічний досвід, скарбничка
ідей для створення сучасного та
ефективного уроку.

Постійні рубрики видання:
• новини видавництва;
• нові формати освіти;
• сценарії до свят;
• психолог – педагогові;
• виховна робота;
• GedDiscovery.



“Позакласний час”

Науково-методична газета, на сторінках
якої публікуються новини зі шкільного
самоврядування. Видання містить сценарії на
будь-яку тему, позакласні заходи, конкурси,
вікторини, матеріали для патріотичного
виховання школярів, розробки виховних
заходів місяця, годин спілкування,
батьківських зборів, дидактичні матеріали для
здійснення превентивного виховання, вкладку
для клубних працівників.

Постійні рубрики видання:
• професійне самовдосконалення;
• майстерня досвіду класного керівника;
• школа людських цінностей;
• учні запитують;
• відкривай Україну;
• не журись!;
• виховуємо особистість.



“Початкова школа”

Науково-методичний журнал, що
висвітлює інновації у педагогіці та
психології, публікує результати актуальних
фахових досліджень, рекомендації щодо
організації навчального процесу та ін.

Статті журналу завжди ґрунтовні,
виважені та корисні для студентів,
вчителів-практиків, викладачів і
методистів спеціальних навчальних
закладів.

Постійні рубрики видання:
• організація навчального процесу в НУШ;
• методика і практика навчання;
• слово художній самодіяльності;
• інклюзивна освіта;
• виховне середовище учня та ін.



“Рідна школа”

Науково-педагогічний журнал
Міністерства освіти і науки України.
Висвітлює актуальні питання методичної
роботи шкільного навчального закладу,
нові технології у навчальному процесі,
кращий досвід роботи.

Постійні рубрики видання:
• загальносвітовий контекст освіти;
• теорія і методологія освіти;
• Методика. Практика. Експеримент;
• педагогічний ретродосвід;
• освіта XXI століття, та ін.



“Сучасна школа України”

Практичне видання руху «EdCamp
Ukraine» та видавництва «Шкільний світ»
для адміністрації школи, класних
керівників, вчителів-предметників,
шкільних психологів. У кожному номері
освітяни знайдуть те, що їм так необхідно:
інформацію, унікальний досвід, підтримку,
відповіді на запитання, що допоможуть
рости професійно та змінювати освітній
простір навколо себе.

Постійні рубрики видання:
• новини;
• голос EdCamp’у;
• тема номера;
• методкабінет;
• практика;
• рекомендуємо.



“Український

педагогічний журнал”

Фахове видання України, засноване
Інститутом педагогіки Національної академії
педагогічних наук України. Основною метою
публікацій є 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.

Постійні рубрики видання:
• світові тенденції – вітчизняні перспективи

в освіті;
• актуальні теорії – ефективна практика;
• методика, досвід, результати;
• педагогічні інновації: ідеї, реалії,

перспективи та ін.



“Шкільний світ”

Всеукраїнська газета для класних
керівників, заступників директорів з
виховної роботи, педагогів-організаторів,
що видається за сприяння Міністерства
освіти і науки України, Національної
академії педагогічних наук України.

Постійні рубрики видання:
• професійна майстерня;
• виховний простір;
• бібліотечна поличка;
• мистецтво.



Інклюзивна 

освіта



“Дефектолог”

Інформаційно-методичне видання для
фахівців, які працюють з дітьми з
особливими потребами у навчальних
закладах усіх типів, включаючи дошкільні.

Кожний номер газети відповідає
певній темі, що розкриває актуальні
проблеми. У запропонованій темі ви
можете знайти теоретичні матеріали –
стислу інформацію ключових позицій теми
номера, а також практичні матеріали –
конспекти занять, методичні рекомендації,
корегувально-розвивальні програми для
дітей з ООП за різними нозологіями,
практичні матеріали для батьків, які вони
самостійно можуть використовувати з
дітьми.



“Дитина з особливими 

потребами”

Практичне видання для корекційних
педагогів, психологів, дефектологів,
соціальних педагогів, педагогів, та усіх, хто
працює з дітьми з особливими потребами у
звичайних та спеціальних закладах освіти.

У журналі публікуються методичні та
практичні поради з організації роботи з
«особливою» дитиною, авторські методики
та прийоми роботи, розробки занять тощо.

Постійні рубрики видання:
• професійні орієнтири;
• із досвіду роботи;
• корисне кожному;
• цікаво знати.



“Логопед”

Науково-методичний журнал для
вчителів-логопедів закладів освіти та
охорони здоров’я, психологів й
адміністрації ДНЗ, шкіл, шкіл-інтернатів,
будинків дитини, дитячих будинків.

Постійні рубрики видання:
• професійна компетентність;
• педагогічна майстерня;
• з досвіду роботи;
• особлива дитина;
• перевірено практикою: дошкільний вік;
• інноваційна діяльність;
• поради батькам.



“Майстер-клас”

Спеціалізована газета для фахівців у
галузі освіти та реабілітації, які працюють
з молоддю з інвалідністю і вадами
здоров'я, батьків осіб з особливими
освітніми потребами та для всіх, кому
небайдужі проблеми адаптації та
самореалізації людей з обмеженими
можливостями у суспільстві.

У виданні педагоги, спеціалісти з
інклюзивної освіти, психологи, медики та
фізичні реабілітологи діляться досвідом,
висвітлюють актуальні проблеми та
шукають шляхи їхнього вирішення.



“Особлива дитина:

навчання і виховання”

Провідне наукове, методичне,
інформаційне видання у галузях спеціальної
педагогіки та психології.

У журналі публікуються статті,
присвячені проблемам розвитку дітей з
особливими освітніми потребами, результати
наукових досліджень та сучасні практичні
розробки.

Основною тематикою статей є
діагностика, навчання, виховання, розвиток,
психологічний супровід, реабілітація дітей з
особливими освітніми потребами, зокрема
глухих, зі зниженим слухом, сліпих,
слабозорих, з тяжкими порушеннями
мовлення, затримкою психічного розвитку,
порушеннями інтелекту, опорно-рухового
апарату, розладами спектру аутизму тощо.



Періодичні видання

для вчителів-

предметників



“Біологія”

Науково-методичний журнал для
вчителів біології, що містить програми,
методичні рекомендації, розробки уроків і
позакласних заходів, дидактичні матеріали,
цікавий додатковий матеріал до занять,
розробки позакласних заходів та
предметних тижнів, інноваційні технології
та методики, практичний досвід колег,
авторські програми курсів, факультативів
та гуртків.

Постійні рубрики видання:
• педагогічний досвід;
• розробка теми;
• актуально;
• матеріали до уроку;
• контроль знань та ін.

Природничі науки



“Географія”

Практичний журнал для вчителів
географії, що містить розробки уроків та
позакласних заходів, дидактичні матеріали,
висвітлює класичні та новітні підходи до
навчального процесу, розглядаються
актуальні питання сучасної географічної
науки.

Постійні рубрики видання:
• професійні орієнтири;
• проводимо урок;
• практичні поради;
• практичний кошик;
• обмінюємося досвідом та ін.



“Краєзнавство.

Географія. Туризм”

Всеукраїнська газета для вчителів
географії, на сторінках якої публікуються
інноваційні методики викладання
предмету, краєзнавчі дослідження і
туристичні маршрути, розробки уроків та
позакласних заходів.

Постійні рубрики видання:
• актуальна тема;
• досвід;
• міста України;
• олімпіади, туризм, конкурси;
• позакласна робота;
• стежками рідної Землі;
• турорганізатор;
• це цікаво та ін.



“Вивчаємо 

українську   мову 

та  літературу”
Науково-методичний журнал для вчителя

української мови та літератури.
Постійні рубрики видання:

• сучасний урок української — сучасному
вчителеві-словеснику;

• новітні технології презентації навчального
матеріалу на уроці;

• нове прочитання відомих текстів;
• актуальні проблеми українського

літературного процесу;
• нагальні питання мовної ситуації в Україні.

У кожному номері подані сценарії заходів,
матеріали для гуртків та факультативів,
підготовки до різних змагань.

Гуманітарні науки



“Дивослово” 

Науково-методичний журнал для
вчителів української мови та літератури, в
якому зосереджується особлива увага на
плеканні любові до української мови,
утвердженні її як державної, порушуються
гострі проблеми її розвитку, захисту.

У часописі друкуються методичні
рекомендації, навчальні програми,
конспекти уроків, матеріали олімпіад,
конкурсів, мовні консультації, сценарії
виховних заходів, рецензії.



Бібліотечка “Дивослова”

Науково-методичний журнал для вчителів
української мови та літератури, в якому
публікується орієнтовне календарно-
тематичне планування уроків з української
мови та літератури для 5-11 класів.

Також у часописі друкуються методичні
рекомендації, навчальні програми, конспекти
уроків, матеріали олімпіад, конкурсів, мовні
консультації, сценарії виховних заходів,
рецензії.



“Українська мова і література 

в школах України”

Науково-методичний та літературно-
мистецький журнал, в якому висвітлюються
актуальні проблеми українського
літературного процесу, нагальні питання
мовної ситуації в Україні. Також публікується
інформація щодо новітніх технологій у
навчальному процесі, нового прочитання
відомих текстів та ін.

Постійні рубрики видання:
• з офіційних джерел;
• наука - школі: мовознавчі студії;
• консультує мовознавець;
• на допомогу вчителеві-словеснику;
• методична майстерня словесника;
• готуємось до ЗНО;
• позакласне читання та ін.



“Українська мова і література 

в школі”

Науково-методичний журнал Інституту
педагогіки Національної академії педагогічних
наук України. Кожний номер містить
методичні матеріали в широкому науковому і
культурологічному контексті, нестандартні
розробки уроків, сценарії класних та
позакласних заходів.

Постійні рубрики видання:
• методика мови;
• методика літератури;
• українська мова в школах національних 

меншин;
• мова і література в закладах вищої освіти;
• педагогічний досвід;
• методична скарбничка;
• міжнародний досвід та ін.



“Українська мова та 

література”

Газета для вчителів української мови та
літератури, де публікуються методичні
матеріали, інноваційні розробки уроків,
літературні сценарії, виховні й позакласні
заходи, квести, статті мово- та
літературознавчого характеру.

Постійні рубрики видання:
• новини;
• бесіда з експертом;
• тема номера;
• методична скарбничка;
• ключ розуміння;
• література рідного краю;
• діалектологія;
• ділимося досвідом та ін.



“Всесвітня література

в сучасній школі”

Науково-методичний журнал
Міністерства освіти і науки України, в якому
публікуються статті з впровадження в
освітянську практику новітніх педагогічних
технологій, сучасних методик викладання
всесвітньої літератури, праці вітчизняних
літературознавців, нормативні документи
профільного міністерства, методичні
матеріали для позакласної роботи, досвід
кращих учителів у школах країни,

Постійні рубрики видання:
• майстер-класи;
• науковці - вчителю-словеснику;
• методичний портал;
• позакласний час.



“Зарубіжна література

в школах України”

Науково-методичний журнал,
спрямований на допомогу вчителям,
методистам, філологам у викладанні та
методичному забезпеченні профільної
навчальної дисципліни.

Постійні рубрики видання:
• редакційна вітальня;
• фахові проблеми;
• атестація вчителя – шлях до майстерності;
• учитель - учителеві;
• позакласне читання;
• педагогічна хроніка;
• методика і досвід та ін.



“Зарубіжна література

в школі”

Науково-методичний журнал для
вчителів світової літератури, де друкуються
методичні рекомендації, розробки уроків і
позакласних заходів, кращий досвід колег,
дидактичні матеріали та ін.

Постійні рубрики видання:
• школа педагога;
• підмога;
• позакласна робота;
• мій конспект;
• пізнаємо, граючись.



“Історія України”

Всеукраїнська газета для вчителів
історії та правознавства, в якій
публікуються статті відомих українських
істориків, передруки з рідкісних книг,
огляди олімпіад, конкурсів, виставок,
конференцій та інших заходів, зразкові
розробки уроків, матеріали з дидактики та
методики викладання історії.

Постійні рубрики видання:
• актуальні проблеми історичної освіти;
• актуальні проблеми правової освіти;
• учителю про українське законодавство;
• методика, досвід;
• особа в історії;
• офіційні новини;
• історичне краєзнавство;
• позакласна робота та ін.



“Мистецтво в 

школі”

Науково-методичний журнал для
вчителів художньої культури музичного та
образотворчого мистецтва. Публікує
рекомендації науковців, поради психологів,
розробки уроків, статті з досвіду роботи,
сценарії творчих заходів, оглядові статті про
всі види й жанри мистецтва. Містить
нотний матеріал.

Постійні рубрики видання:
• методична сторінка;
• мій урок;
• досвід колег;
• поетична хвилинка;
• дидактичний кейс.

Мистецтво



“Мистецтво та освіта”

Всеукраїнський науково-методичний
журнал, що висвітлює питання культури,
мистецтва і мистецької педагогіки.
Публікуються нові навчальні програми,
інформаційні матеріали, методичні
рекомендації та розробки, досвід кращих
учителів мистецтва України, нотні додатки.

Видання входить до переліку наукових
фахових видань, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата в
галузі педагогічних наук.



“Музичний керівник”

Фаховий журнал для музичного
керівника у дитячому садку і вчителя
музичного мистецтва у початковій школі.

Постійні рубрики видання:
• з-за кордону;
• поради спеціалістів;
• технічні засоби;
• скарбниця досвіду;
• батьківська світлиця;
• довідник молодого спеціаліста;
• хвилинка дозвілля;
• сценарії свят і розваг;
• пісенна колекція.



“Музична школа”

Навчально-методичне видання, що
містить ноти для учнів та викладачів
музичних шкіл. Виходить окремими
випусками для різних інструментів і для
різних класів. Містить ноти кращих
класичних та сучасних українських і
зарубіжних композиторів.

Окремі випуски містять безкоштовний
додаток-диск із професійним записом творів.



“Фізичне виховання 

в рідній школі”

Науково-методичний журнал
Міністерства освіти і науки України.
Висвітлюються питання з методики,
практики і досвіду в галузі фізичного
виховання, друкуються розробки уроків.

Постійні рубрики видання:
• офіційні документи;
• методика, практика, рекомендації;
• нові технології на уроці фізкультури;
• олімпійська освіта в школі;
• хортинг – національний вид спорту

України.

Спорт



“Фізичне виховання в 

школах України”

Науково-методичний, практичний
журнал вчителя фізичного виховання, що
містить розробки занять, методичні
рекомендації та практичні поради,
сценарії фізкультурних свят.

Постійні рубрики видання:
• мій досвід;
• позашкільна робота;
• тестування знань;
• історичний огляд;
• виховний захід;
• вкладка.



“Виховна робота в 
школі”

Науково-методичний, практичний
журнал для завуча, класного керівника та
організатора виховної роботи в школі. У
кожному номері – моделі виховних систем,
сценарії свят, досвід виховання.

Постійні рубрики видання:
• слово директора;
• превентивне виховання;
• методична робота;
• психологія виховання;
• сценарії;
• моя країна – Україна.

Виховна робота



“Методист”

Професійний журнал для методичних
служб усіх рівнів, що містить матеріали щодо
науково-методичного забезпечення
навчальних закладів, методичних структур та
інститутів післядипломної педагогічної
освіти; нормативні документи, зразки ділових
паперів, практичні розробки тренінгів,
ділових ігор, семінарів.

Постійні рубрики видання:
• управління;
• професійний розвиток педагога Нової

української школи;
• майстерня методиста;
• виховний простір;
• плануємо роботу;
• документація: зразки.

Методична робота



“Психолог”

Всеукраїнська газета для психологів,
учителів і соціальних педагогів, що
виходить за сприяння Міністерства освіти і
науки України та Національної академії
педагогічних наук України. Кожний номер
видання є тематичним.

Постійні рубрики видання:
• новини;
• рsy-тренди;
• рsy-box;
• рsy-info.

Психологічна служба



“Шкільному психологу. 

Усе для роботи”

Науково-методичний, практичний
журнал шкільного психолога, в якому
публікуються сучасні методики та
технології, досвід колег, розробки занять,
тренінгів, семінарів; обговорення
актуальних проблем шкільної психології;
зразки документації.

Постійні рубрики видання:
• нові видання;
• корисне кожному;
• проводимо заняття.



“Соціальний 

педагог”
Інформаційно-методичне видання для

працівників психологічної служби системи
освіти та соціальних педагогів, класних
керівників навчальних закладів усіх типів,
працівників громадських організацій,
студентів, фахівців із соціальної роботи.

Постійні рубрики видання:
• тема номера;
• освітянам;
• практика;
• актуально;
• варто знати.

Соціальна робота



“Учитель початкової 

школи”
Науково-методичний журнал,

присвячений впровадженню стандартів
початкової освіти, відмінностям нових
навчальних програм від попередніх та
особливостям їхньої реалізації у нових
підручниках. Серед питань, що висвітлює
журнал, – забезпечення неперервності освіти,
технології інтегрованого навчання,
інтерактивні методики, нормативні вимоги,
роз’яснення фахівців, готові практичні
розробки.

Постійні рубрики видання:
• психологічна служба;
• сучасні освітні технології;
• нова українська школа;
• державний стандарт.

Початкова школа



Запрошуємо ознайомитися 
з представленими періодичними виданнями   

у Миколаївській обласній універсальній 
науковій бібліотеці 

(м. Миколаїв, вул. Московська, 9).


