
Наукові періодичні видання з фондів бібліотеки 

Уманського державного педагогічного університету 

 імені Павла Тичини 

 (Бібліографічний огляд) 

 
            В загальноосвітній системі освіти України вищі навчальні заклади займають 

особливе місце. Вища школа покликана формувати інтелект нації, від цього 

залежить майбутнє нашої держави. Життя вимагає інтелектуально розвиненої 

особистості з духовно розвиненим світоглядом, з фундаментальними знаннями і 

здатністю до самоосвіти в контексті інформації, обсяги якої постійно зростають. 

Одним із джерел поповнення наукової інформації є періодичні наукові видання, 

тобто наукові журнали. З деякими з цих наукових журналів, які отримує бібліотека 

Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, ми хочемо 

вас ознайомити. 

 

                                       

       «Вища освіта України» – теоретичний та науково-методичний часопис. 

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. 

 



 

 

 

 

       «Вища школа» – журнал з питань підготовки кадрів вищої кваліфікації та з 

питань діяльності закладів вищої освіти. На його сторінках вивчаються 

перспективи розвитку вищої освіти в Україні. А також аналізується діяльність і 

досягнення вищих навчальних закладів провідних країн світу та розглядається 

можливість використання цього педагогічного досвіду в Україні. В журналі 

регулярно публікуються статті науковців України, керівників, викладачів вищої 

освіти, документи Міністерства освіти і науки.  

                                                                      

       

                             



 

         

 
 

 

 

       Науковий інформаційний журнал «Новий колегіум» внесено до переліку 

спеціальних видань ВАК України з педагогічних видань. «Новий колегіум» – це 

журнал для тих, хто прагне удосконалити свою професійну майстерність. На 

сторінках журналу педагоги діляться своїми новими досягненнями, передають 

свій педагогічний досвід, підіймають питання запровадження нових освітніх 

технологій, організації та управління освітою, а також розглядають питання 

розвитку освіти за кордоном.  

 

 

                          



 

                                           

                

                                        

        «Український педагогічний журнал» – періодичне видання Інституту 

педагогіки НАПН України, включено до Переліку наукових фахових видань 

України. В журналі розглядаються актуальні проблеми педагогіки, висвітлюються 

нові ідеї і шляхи розвитку освіти і педагогічної науки,  ведуться дискусії про 

сучасні науково-педагогічні розробки, нові дослідження та досягнення в галузі 

педагогіки. Журнал буде корисним для всіх, хто цікавиться питаннями освіти. 

 



                                                                

 

                                                 

        
            «Порівняльно-педагогічні студії» – науково-педагогічний журнал, 

видається з 2009 року. Засновник НАПН України Уманський державний 

педагогічний університет. імені Павла Тичини. В журналі висвітлюються питання 

з історії та методології порівняльно-педагогічних досліджень, розвитку 

теоретичної та практичної педагогіки як в Україні, так і у світі, підіймаються 

питання впровадження передових інноваційних освітніх технологій. На сторінках 

журналу публікують статті не тільки викладачів УДПУ, а також і науковців з інших 

університетів, у тому числі з зарубіжних країн. 

 

 
 
 
 



 
                                              
                                     
                                                               
                                                         
 
        Журнал «Історико-педагогічний альманах» – засновник НАПН України 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

Всеукраїнська асоціація істориків педагогів. Видається з 2004 року. На сторінках 

журналу висвітлюються питання з історії педагогічної думки, розвитку 

національної освіти, розвитку регіональної та місцевої освіти. Вивчається 

педагогічне краєзнавство, першоджерела, архівні матеріали, 

 персоналії педагогіки.                                           

 

          

 



 

       Звертаємо Вашу увагу на те, що бібліотека Уманського державного 

педагогічного університету, отримує також російські фахові педагогічні  

періодичні видання. Пропонуємо до Вашої уваги два російські наукові журнали. 

 

 

 

        Журнал «Инновации в образовании» один з ведучих наукових журналів 

Росії, який на своїх сторінках розглядає питання як шкільної так і вищої освіти. В 

журналі публікуються матеріали з організаційно-управлінської, економічної, 

психолого-педагогічної та інноваційної діяльності російських навчальних 

закладів. А також містяться статті з освітньої діяльності країн СНД , Європи, 

Америки.  

                                                



 

 

 

 

       «Дистанционное и виртуальное обучение» – російське наукове видання, 

журнал входить у перелік ведучих рецензованих наукових журналів та видань 

Росії. Містить статті про державну політику Росії в галузі освіти, розкриває 

теоретичні та методологічні аспекти у сфері освітніх технологій. Публікує 

матеріали наукових досліджень в області телекомунікацій, інформатизації 

навчання, дистанційного та віртуального навчання та нових навчальних 

технологій. 

 

 



 

.  

 

 

   В журналі «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 

психологія, педагогіка, соціологія» розглядаються проблеми розвитку вищої 

школи, управління якістю освіти, педагогіки освіти,  підготовки сучасних фахівців, 

проблеми педагогічної майстерності, формування творчої особистості. 

Вивчаються питання філософського осмислення суті навчання й виховання, а 

також вивчаються основи  управління соціальними системами.  



 

                         

               

       Український соціологічний журнал «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» 

Інституту соціології НАН України. В журналі публікуються дослідження 

українських соціологів, підіймаються та розглядаються питання теорії та історії 

соціології, методи та методологія досліджень, проводиться науковий аналіз 

політичних та соціальних проблем, а також досліджуються шляхи їх вирішення. 

Авторами статей в журналі є не тільки українські вчені, в журналі друкуються 

також статті науковців зарубіжних країн.  

 

 



 

 

 

 

 
       «Економіка України» – науковий журнал Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук 

України. Спеціалізоване видання з економічних наук. Заснований у 1958 році, 

має великій досвід роботи з читачами. На сторінках журналу висвітлюються 

актуальні питання економіки та економічних наук. Розглядаються питання 

економіки України, шляхи її історії, розвитку та перспективи, а також 

висвітлюються питання розвитку економіки передових країн світу.  

 

                                          



                                            

 

 

 

             «Банківська справа» – видання, яке внесене до переліку наукових фахових 

видань України. У журналі висвітлюються питання організаційної, фінансової, 

кредитної, інвестиційної діяльності банків, а також управління і розвитку. 

Вивчається досвід провідних держав світу та можливість використання цього 

досвіду в Україні. Журнал розрахований на працівників банківських установ, 

економістів, науковців, аспірантів, студентів економічних факультетів, державних 

службовців. 

 

 

 

 



 

                     

                               

        «Фінанси України» – журнал Міністерства фінансів України, який внесено до 

Переліку фахових видань України з економічних питань. В журналі висвітлюються 

актуальні питання фінансової науки і політики України, управління державними 

фінансами. Розглядаються питання макроекономіки України, а також міжнародних 

фінансових відносин та міжнародної фінансової політики. 

 

 

 

 



 

 

 

       Юридичний журнал «Право України» внесено до Переліку фахових видань 

у галузі юридичних наук. На сторінках журналу підіймаються питання сучасного 

стану і тенденції розвитку системи права в Україні, її судової та правозахисної 

системи, демократії та захисту прав людини. А також розглядаються інші 

актуальні проблеми цивільного, господарського, адміністративного, 

кримінального процесів в Україні.  

 

 

 



 

                         

 

 

             «Юридична наука» – науковий юридичний журнал Вищого навчального 

закладу «Національна академія управління». Журнал внесено до переліку 

фахових видань ВАК України.  На його сторінках розглядаються питання правових, 

політичних, соціальних, екологічних, організаційних та інших проблем суспільства 

та держави. Ми рекомендуємо це видання всім, хто цікавиться правознавством.      

 

 

 

 

 

http://legal.nam.edu.ua/archives/221--3-2017.html


 

 

 

         Журнал «Уманська старовина» – науковий журнал, засновником якого є 

Історичний факультет Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Видання засновано у 2015 році. В журналі публікуються статті з 

історії України, Всесвітньої історії, регіональної історії, історії історичної науки 

України, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін. Містить розвідки з 

історії Умані та Уманщини. Це видання буде цікаве не тільки для науковців-

істориків, а також для всіх, хто цікавиться історією. 

                                                  

 

 

 



 

 

 

                   

      «Вестник зоологии» – фахове наукове видання Інституту зоології ім. 

І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України. В журналі публікуються 

дослідження в області зоології, фауни, екології, охорони природи. Підіймаються 

питання підвищення продуктивності рослин, тварин, раціонального використання 

ресурсів тваринного та рослинного світу. Мова публікацій – англійська. 



 

 

 

 

        Науковий фаховий журнал «Физиология растений и генетика» Національної 

академії наук України Інституту фізіології рослин і генетики (попередня назва 

журналу «Физиология и биохимия культурних растений»). Це фахове видання з 

питань екології, біотехнологій, фізіології і біохімії рослин. Проблем генетики, 

селекції, молекулярної і клітинної біології. У журналі публікуються результати 

наукових досліджень, короткі повідомлення, огляди, методичні статті, інформація 

про наукові з’їзди, координаційні наради, конференції.  

 

 

 

 



 

 

 

             

       «Український ботанічний журнал» – фахове наукове видання Інституту 

ботаніки Національної академії наук України. В журналі публікуються статті з усіх 

напрямків ботаніки, а також висвітлюються питання з загальних проблем екології, 

еволюції, геоботаніки, флористики, географії рослин, мікології, морфології, 

фікології, біохімії, анатомії, ембріології, молекулярної та клітинної біології рослин. 

 

 

 

 



 

 

        

       «Геологічний журнал» – фахове наукове видання Інституту геологічних наук 

Національної академії наук України. На сторінках журналу розглядаються нові 

гіпотези, ведуться дискусії, висвітлюються нові теоретичні та практичні розробки, 

друкуються результати наукових досліджень в галузі геологічних наук, а також 

теоретичні та практичні розробки науковців інших країн.  

 

 

http://smartpress.com.ua/tovar-2016-geologichniy-zhurnal


 

 
 

 

 

        «Український географічний журнал» – видання Інституту географії 

Національної академії наук України та Українського географічного товариства. 

Журнал  сприяє поширенню географічних знань, формуванню географічного 

мислення. В журналі розглядаються питання з географії та історії географії, 

картографії, друкуються наукові статті з географічних досліджень. Велика увага 

приділяється питанням  з екології, екологічної політики, охорони природи. 

. 



 

 

 

              «Мовознавство» – науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства  

ім. О. О. Потебні. У часописі висвітлюються основні події мовознавчого життя в 

Україні, а також за її межами. На сторінках журналу публікуються матеріали 

наукових конференцій, Міжнародних з’їздів славістів, дискусій з актуальних тем 

мовознавства. Особливо велика увага приділяється студіям з української мови. 

Досліджуються проблеми слов’янського, германського, романського, балтійського, 

тюркського та фінно-угорського мовознавства, проводяться  дослідження  з 

вітчизняного та зарубіжного мовознавства.      

                                           



                                                                                              

      «Український  реферативний журнал. «Джерело» – періодичне видання НАН 

України. Серія № 3, яку виписує бібліотека УДПУ імені Павла Тичини, відображає 

соціальні та гуманітарні науки, мистецтво. Журнал інформує фахівців та вчених 

про нові поточні видання та допомагає пошуку наукових документів, а також дає 

можливість своєчасно стежити за досягненнями науки.  

      Бібліотека Уманського державного педагогічного університету є потужним 

науковим інформаційним центром. Ми отримуємо більше 200 назв періодичних 

видань з педагогіки, історії освіти, методики викладання, загальноосвітні та 

загальнонаукові журнали, щоденні загальнодержавні, обласні та районні газети. З 

усіма періодичними виданнями, які отримує бібліотека, ви маєте можливість 

ознайомитися і працювати в читальних залах та методичних кабінетах УДПУ.  

     Шановні викладачі навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, дошкільних  та 

позашкільних установ, а також мешканці міста, району, звертаємо Вашу увагу на 

те, що ми завжди відкриті до співпраці, готові та бажаємо бути корисними для Вас. 

                                                                                                                     

                                                                     Підготувала Абраменко Алла Іванівна 


