ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ УВУПО
Заклади післядипломної педагогічної освіти – члени Українського відкритого університету
післядипломної освіти є засновниками та співзасновниками понад 30 періодичних видань.
З них: 1 входить до наукометричних баз даних («ScienceRise» УМО); 10 фахових у галузі наук
про освіту, соціальних та поведінкових наук, публічного управління та адміністрування («Вісник
післядипломної освіти» УМО; «Педагогічні науки та освіта» КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
«Електронний збірник наукових праць» КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР; «Педагогічний альманах»
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР; «Обрії» Івано-Франківський ОІППО,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; «Постметодика» Полтавський
ОІППО ім. М. В. Остроградського; «Імідж сучасного педагога» ПНПУ ім. В. Г. Короленка,
Полтавський ОІППО ім. М. В. Остроградського; «Нова педагогічна думка» Рівненський ОІППО;
«ScienceRise» УМО; «Теорія та методика управління освітою» УМО).
Крім того, з них:
 9 наукових («ScienceRise» УМО; «Сучасна освіта: філософія, інновації, досвід» Вища школа
інформатики і мистецтв, Фундація Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації
(СЕАSС); «Педагогічні науки та освіта» КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР; «Електронний збірник
наукових праць» КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР; «Педагогічний альманах» КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти» ХОР; «Вісник післядипломної освіти» УМО; «Післядипломна освіта в
Україні» УМО; «Теорія і методика управління освітою» УМО; «Простір арт-терапії» УМО);
 15 науково-методичних («Педагогічний пошук» Волинський ІППО; «Нива знань»
Управління освіти і науки Дніпропетровської ОДА, Дніпропетровський ОІППО, ПП Видавництво
«Промінь»; «Педагогічна Житомирщина» Житомирський ОІППО; «Житомирщина педагогічна»
Житомирський ОІППО; «Позашкілля Запоріжжя» КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР; «Імідж»
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР; «Джерела» Івано-Франківський ОІППО; «Освіта на Луганщині»
Луганський ОІППО; «Наша школа» Одеський ОІУВ; «Постметодика» Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського; «Науково-методичні записки ПОІППО (Наукові записки ПОІППО з 2012
по 2013 роки)» Полтавський ОІППО ім. М. В. Остроградського; «Нова педагогічна думка»
Рівненський ОІППО; «Джерело педагогічних інновацій» КВНЗ «Харківська академія неперервної
освіти»; «Таврійський вісник освіти» КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР;
«Педагогічний вісник» Хмельницький ОІППО);
 2 науково-практичних («Імідж сучасного педагога» ПНПУ ім. В. Г. Короленка, Полтавський
ОІППО ім. М. В. Остроградського; Часопис «Освіта Полтавщини» Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського);
 1 науково-педагогічне («Обрії» Івано-Франківський ОІППО, ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет ім. В. Стефаника);
 3 інформаційних («Освіта Дніпропетровщини» Дніпропетровський ОІППО; «Інформаційний
вісник “ПОІППО-Новини”» Полтавський ОІППО ім. М. В. Остроградського; «Педагогічний
проспект» КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР);
 2 газети («Освітянське слово» Івано-Франківський ОІППО, Івано-Франківський обласний
комітет профспілки працівників освіти і науки України; «Майбуття» Хмельницький ОІППО).
За домовленістю кожне з цих видань (окрім «ScienceRise») може прийняти до друку на
пільгових умовах статті від працівників закладів післядипломної освіти – членів Українського
відкритого університету післядипломної освіти.

Наукові видання:
1. ScienceRisе: (фахове видання) журнал / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», НВП
ПП «Технологічний Центр», Харківська медична академія післядипломної освіти, Національний
фармацевтичний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – Київ.
Тематика видання: архітектура, біологічні науки, ветеринарні науки, військові науки,
географічні науки, геологічні науки, державне управління, економічні науки, історичні науки,
культурологія, медичні науки, мистецтвознавство, педагогічні науки, політичні науки, психологічні
науки, сільськогосподарські науки, соціальні комунікації, соціологічні науки, технічні науки,
фармацевтичні науки, фізико-математичні науки, фізичне виховання і спорт, філософські науки,
філологічні науки, хімічні науки, юридичні науки. Журнал входить до переліку видань ДАК України
з медичних, педагогічних та фармацевтичних наук. Індексується у світових наукометричних базах
даних і системах: IndexCopernicus, CrossRef, РІНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE,
ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals
Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa / Romeo.
Рік заснування: 2000.
Періодичність видання: один раз на місяць.
Поштова адреса редакції: 61145 м. Харків, вул. Шатилова дача, 4.
Телефон: (057) 750-89-90.
Е-mail: sr7508990@gmail.com
Детальніше про видання: http://sr.org.ua/ru/general/o-zhurnale.html
2. Сучасна освіта: філософія, інновації, досвід: журнал / періодичне наукове видання /
Вища школа інформатики і мистецтв, (м. Лодзь, Польща), Фундація Центральноєвропейська
Академія Навчань та Сертифікації (CEASC), (м. Бидгощ, Польща).
Тематика видання: модернізація освіти, педагогіка вищої школи, історія педагогіки,
психологія і філософія освіти, спеціальна освіта: дефектологія, спеціальна психологія, соціальна
педагогіка: соціологія, філософія науки, гуманітарна освіта, медична освіта, економіка і освіта:
взаємозв'язок теорії і практики, юриспруденція (юридична освіта і наука), фармацевтичні науки:
освіта, управління, економіка.
Рік заснування: 2014.
Періодичність видання: чотири рази на рік.
Поштова адреса редакції: 93008, м. Лодзь (Польща), вул. Жговская, 17-А.
Телефон: (0422) 75-01-00.
Е-mail: ceasc.edu@gmail.com
Детальніше про видання: http://m.ceasc-bw.com/ru/mezhdunarodnyj-sbornik
3. Педагогічні науки та освіта: (фахове видання) збірник наукових праць
/
КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України серія КВ № 14046-3017ПР від 08.05.2008) –
Запоріжжя.
Тематика видання: загальна педагогіка та історія педагогіки, теорія та методика навчання,
теорія та методика професійної освіти, соціальна педагогіка, теорія та методика управління освітою,
теорія та методика виховання, дошкільна педагогіка, теорія навчання, загальна психологія та історія
психології, педагогічна та вікова психологія, філософія та історія релігії, філософська антропологія,
філософія культури.
Рік заснування: 2007.
Періодичність видання: чотири рази на рік.

Поштова адреса редакції: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А.
Телефон: (0612) 36-02-52, (0612) 36-30-95.
Е-mail: zoippo@i.ua
4. Електронний збірник наукових праць: (фахове видання) / Комунальний заклад
«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради –
Запоріжжя.
Тематика видання: загальна педагогіка та історія педагогіки, теорія та методика навчання,
теорія та методика професійної освіти, соціальна педагогіка, теорія та методика управління освітою,
теорія та методика виховання, дошкільна педагогіка, теорія навчання, загальна психологія та історія
психології, педагогічна та вікова психологія, філософія та історія релігії, філософська антропологія,
філософія культури.
Рік заснування: 2011.
Періодичність видання: чотири рази на рік.
Поштова адреса редакції: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А.
Телефон: (0612) 36-02-52, (0612) 36-30-95.
Е-mail: zoippo@i.ua
Детальніше про видання http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html
5. Педагогічний альманах: (фахове видання) збірник наукових праць / Комунальний
вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради –
Херсон.
Тематика видання: теорія і методика організації виховного процесу; теорія і методика
організації навчального процесу; теорія і методика організації професійного навчання; теорія змісту,
організації та управління навчально-виховним процесом; соціальна педагогіка; історія педагогіки.
Рік заснування: 2007.
Періодичність видання: щоквартально.
Поштова адреса редакції: 73034, м. Херсон, вул. Покришева 41, КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти».
Телефон: (0552) 37–02–00.
Е-mail: info@academy.ks.ua
Детальніше про видання: http://academy.ks.ua/?page_id=103
6. Вісник післядипломної освіти «Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові
науки», «Управління та адміністрування»: (фахове видання) збірник наукових праць / ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» – Київ.
Тематика видання: актуальні наукові проблеми державного управління та адміністрування
професійної підготовки фахівців, що сприяють розвитку післядипломної освіти в Україні.
Рік заснування: 2005.
Періодичність видання: чотири рази на рік.
Поштова адреса редакції: 04053 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти».
Телефон: (0444) 81-38-00, 84-10-96.
Е-mail: nv-umo@mail.ru
Детальніше
про
видання:
http://umo.edu.ua/
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=148

7.

Післядипломна освіта в Україні: журнал / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» –

Київ.
Тематика видання: питання теорії і практики неперервної освіти, освіти упродовж життя,
сприяння можливості широкого обговорення досвіду реформування, визначення спільних завдань,
консолідації зусиль навколо найактуальніших проблем освіти дорослих.
Рік заснування: 2000
Періодичність видання: два рази на рік.
Поштова адреса редакції: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корп. 3,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
Телефон: (044)481-38-00, 484-10-96.
Е-mail: infoumo@gmail.com, nv-umo@mail.ru
Детальніше про видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/POU/index.html
8.

Простір арт-терапії: збірник наукових статей / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

– Київ.
Тематика видання: обговорення актуальних проблем теорії та практики застосування арттерапії в освіті, психотерапії, консультуванні, організаційному менеджменті з метою підвищення
рівня теоретичних знань, удосконаленню практичних умінь фахівців, що використовують арттерапевтичні технології.
Рік заснування: 2007.
Періодичність видання: два рази на рік.
Поштова адреса редакції: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корп. 3,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
Телефон: (0444) 81-38-04, (093) 788-47-38.
Е-mail: art.therapy1@gmail.com
Детальніше про видання: http://art-therapy.org.ua/index.php?page=per-odichne-vidannya-prost-rart-terap
9.
Теорія та методика управління освітою: (фахове видання) електронне наукове
фахове видання / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – Київ.
Тематика видання: управління освітою, педагогіка, психологія, методики дистанційної освіти,
методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних
технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного
освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання, управління
персоналом, економіка освіти, соціально-педагогічний та соціально-економічний менеджмент.
Рік заснування: 2008.
Періодичність видання: два рази на рік.
Поштова адреса редакції: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-А, ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти».
Телефон: (0444) 81-38-10 після сигналу у тоновому режимі (841), (097)293-29-30.
Е-mail: nv-umo@ukr.net, OtamasInna@ukr.net
Детальніше про видання: http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-tametodika-upravlinnja-osvitoju

Науково-методичні видання:
1. Педагогічний пошук: науково-методичний вісник / Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти – Луцьк.
Тематика видання: узагальнення пошуків педагогічної науки, обмін творчими
напрацюваннями педагогів, а також досвідом роботи керівників навчальних закладів тощо.
Рік заснування: 1994.
Періодичність видання: щоквартально
Поштова адреса редакції: 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, каб. 34, Волинський інститут
післядипломної педагогічної освіти.
Телефон: (0332) 24-61-07.
Е-mail: infovippolutsk@gmail.com, vipporvv@ meta.ua
Детальніше про видання http://vippo.org.ua/index.php?pagename=pedposhyk
2. Нива знань: науково-методичний альманах, всеукраїнський освітянський журнал /
Управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти, ПП «Видавництво «Промінь» – Дніпропетровськ.
Тематика видання: управління освітою, філософія освіти, профільне навчання, виховна
робота, психологія, дошкільна, початкова та позашкільна освіта, природничо-математичні,
гуманітарні науки, культура здоров’я, трудове навчання, інклюзивна освіта.
Рік заснування: 1995.
Періодичність видання: щоквартально.
Поштова адреса редакції: 49006, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича 70, кімната. 218,
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Телефон: (0567) 32-47-60; 0664567425.
Е-mail: nivaznan@ukr.net ; valeri1958@mail.ru
Детальніше про видання: https://sites.google.com/site/presadoippo
3. Педагогічна
Житомирщина:
науково-методичний
ілюстрований
журнал
/
КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР – Житомир.
Тематика видання: питаня теорії і практики освіти.
Рік заснування: 1999.
Періодичність видання: щоквартально.
Поштова адреса редакції: 10014, Житомир, вул. Михайлівська, 15, КЗ «Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».
Телефон: (0332) 24-61-07.
Е-mail: centrmetodinform@gmail.com
Детальніше про видання: http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=15
4. Житомирщина
педагогічна:
електронний
науково-методичний
журнал
/
КЗ «Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР – Житомир.
Тематика видання: висвітлення питань теорії і практики освіти
Рік заснування: 2016.
Періодичність видання: щоквартально.
Поштова адреса редакції: 10014, Житомир, вул. Михайлівська, 15, КЗ «Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».
Телефон: (0332) 24-61-07.
Е-mail: centrmetodinform@gmail.com
Детальніше про видання: http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=15

5. Позашкілля Запоріжжя: електронний інформаційно-методичний журнал / Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Зареєстрований науково-методичною радою
КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (протокол № 5 від
29.09.2009) – Запоріжжя.
Рік заснування: 2015.
Періодичність видання: двічі на рік.
Тематика видання: загальна педагогіка та історія педагогіки, теорія та методика навчання,
теорія та методика професійної освіти, соціальна педагогіка, теорія та методика управління освітою,
теорія та методика виховання, дошкільна педагогіка, теорія навчання, загальна психологія та історія
психології, педагогічна та вікова психологія, філософія та історія релігії, філософська антропологія,
філософія культури.
Поштова адреса редакції: 69035, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 145.
Телефон: (0612) 22-25-81.
Е-mail: kafedra-vospitania@mail.ru
Детальніше про видання: http://pozashk1.blogspot.com/
6. Імідж: електронний інформаційно-методичний і дидактичний журнал / Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – Запоріжжя.
Рік заснування: 2004.
Періодичність видання: двічі на рік.
Тематика видання: популяризація та поширення практичного досвіду педагогічних
працівників Запорізького регіону й України.
Поштова адреса редакції: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А.
Телефон: (0612) 33 40 83, (067) 435-28-02.
Е-mail: zoippo@gmail.com
Детальніше про видання:http://imidg.ucoz.ua/index/imidzh/0-88
7. Джерела: науково-методичний вісник / Департамент освіти, науки та молодіжної політики
обласної державної адміністрації; Івано-Франківський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти − Івано-Франківськ.
Тематика видання: педагогіка і методика.
Рік заснування: 1995.
Періодичність видання: щоквартально.
Поштова адреса редакції: 76018 м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3
.
Телефон: (0342) 53-24-93.
Е-mail: djerela_oippo@i.ua
Детальніше про видання: http://www.ippo.if.ua/index.php/2010-07-01-13-37-35/2010-07-01-13-39-07
8. Освіта на Луганщині: науково-методичний журнал / Луганський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти – Сєвєродонецьк.
Тематика видання: теорія педагогіки й психології; історія педагогіки, психології, освіти;
методика й технології навчання та виховання; реформування освіти; професійний розвиток педагогів;
якість та моніторинг освіти; патріотичне виховання; інклюзивна освіта; педагогічні технології,
методичні поради.
Рік заснування: 2008.
Періодичність видання: чотири рази на рік.
Поштова адреса редакції: 93412, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 111.
Телефон: +38 050 949 97 96 (проректор з наукової роботи О. В. Касьянова).
Е-mail: loippo2014@i.ua (тема листа − «Освіта на Луганщині»).

Детальніше про видання:
methodical-journal-edu-in-luhansk

http://loippo.edu.ua/activities/editorial-and-publishing-activities/sci-

9. Наша школа: науково-методичний журнал / Одеський обласний інститут удосконалення
вчителів – Одеса.
Тематика видання: науково-методичний супровід навчально-виховного процесу
Рік заснування: 1923 р., відновлено в 1993 р.
Періодичність видання: один раз на два місяці.
Поштова адреса редакції: 65014, м. Одеса, пров. Нахімова, 8, відділ навчально-методичного
забезпечення та педагогічних видань ООІУВ.
Телефон: (0487) 22-34-87.
Е-mail: odessa-internet@ukr.net
Детальніше про видання: http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/zhurnal-nasha-shkola.html
10. Постметодика: (фахове видання) всеукраїнський науково-методичний педагогічний
журнал
/
Полтавський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М. В. Остроградського – Полтава.
Тематика видання: педагогічні науки.
Рік заснування: 1993.
Періодичність видання: чотири рази на рік.
Поштова адреса редакції: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 64-Ж.
Телефон: (0532) 563-852.
Е-mail: redpm@pei.poltava.ua
Детальніше про видання: http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.php
11. Нова педагогічна думка: (фахове видання) науково-методичний журнал / Рівненський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – Рівне.
Тематика видання: питаня теорії, досвіду і практики педагогіки, філософії та історії освіти,
управління освітою, дидактики, методики і технологій навчання, виховання, психології та соціальної
педагогіки, роботи з обдарованими дітьми, експериментальної роботи в навчальних закладах,
професійної освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.
Рік заснування: 1994.
Періодичність видання: щоквартально.
Поштова адреса редакції: 33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 74.
Телефон: (0362) 64-96-61.
Е-mail: roippo.rv@ukr.net, redakciya_roippo@ukr.net
Детальніше про видання: http://roippo.org.ua/; http://novadumka.at.ua/
12. Науково-методичні записки ПОІППО (наукові записки ПОІППО з 2012 по 2013
роки): науково-методичний збірник / Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти ім. М. В. Остроградського – Полтава.
Тематика видання: актуальні проблеми сучасної освіти, зокрема методика навчання у
профільній школі, компетентнісно орієнтована освіта, професійна компетентність педагогічних
працівників.
Рік заснування: 2012.
Періодичність видання: два рази на рік.
Поштова адреса редакції: 36029, Полтава, вул. Соборності, 64-Ж, кафедра методики змісту
освіти ПОІППО.
Телефон: (0532) 22-49-56.

Е-mail: kmzo@peі.poltava.ua
Детальніше про видання: http://poippo.pl.ua/nml/naukovi-zapiski-poippo
13. Джерело педагогічних інновацій: науково-методичний журнал / КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти», голов. ред. − Л. Д. Покроєва – Харків.
Тематика видання: освіта, педагогіка.
Рік заснування: 2013.
Періодичність видання: чотири рази на рік.
Поштова адреса редакції: 61057 м. Харків, вул. Пушкінська, 24.
Телефон: (0577) 31 21 31.
Е-mail: kvnz.hano@gmail.com
Детальніше про видання: http://www.edu-post-diploma.kharkov.ua/
14. Таврійський вісник освіти: науково-методичний журнал / КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» ХОР – Херсон.
Тематика видання: аналіз педагогічного досвіду минулого, упровадження інновацій у шкільну
практику, презентація наукових і методичних розробок, обмін досвідом та творчими напрацюваннями
вчителів, творчі портрети видатних педагогів та колективів навчальних закладів.
Рік заснування: 2003.
Періодичність видання: щоквартально.
Поштова адреса редакції: 73034 м. Херсон, вул. Покришева, 41, КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти».
Телефон: (0552) 37-02-66.
Е-mail: tvo@academy.ks.ua
Детальніше про видання: http://academy.ks.ua/?page_id=101
15. Педагогічний вісник: науково-методичний журнал / Хмельницький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти – Хмельницький.
Тематика видання: поширення передового педагогічного досвіду.
Рік заснування: 1996.
Періодичність видання: щоквартально.
Поштова адреса редакції: 29015, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14.
Телефон: (0382) 77-63-20.
Е-mail: hmoippo@i.ua
Детальніше про видання: http://visnyk.hoippo.km.ua/pedvisnyk ;
Науково-практичні видання:
1. Імідж сучасного педагога: (фахове видання) всеукраїнський науково-практичний
освітньо-популярний
журнал
/
Полтавський
національний
педагогічний
університет
ім. В. Г. Короленка; Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського – Полтава.
Тематика видання: педагогіка, педагогічні технології навчання та виховання, післядипломна
педагогічна освіта, педагогічна майстерність, освіта та навчання дорослих.
Рік заснування: 1999.
Періодичність видання: десять разів на рік.
Поштова адреса редакції: 36029, м. Полтава, вул. Соборності, 64-Ж.
Телефон: (0532) 615-069.
Е-mail: tovasmi@mail.ru
Детальніше про видання: http://poippo.pl.ua/nml/imidzh-suchasnoho-pedahoha

2. Часопис «Освіта Полтавщини»: науково-практичне видання / Полтавський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – Полтава.
Тематика видання: педагогічні науки.
Рік заснування: 2004.
Періодичність видання: 2 рази на рік.
Поштова адреса редакції: 36029, м. Полтава, вул. Соборності, 64-ж, кафедра менеджменту
освіти ПОІППО.
Телефон: (0532) 565-423.
Е-mail: kmo@peі.poltava.ua
Детальніше про видання: http://poippo.pl.ua/nml/chasopys-osvita-poltavshchyny
Науково-педагогічне видання:
1. Обрії: (фахове видання) науково-педагогічний журнал / Івано-Франківський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
ім. Василя Стефаника» – Івано-Франківськ.
Тематика видання: педагогічні науки.
Рік заснування: 1997.
Періодичність видання: два рази на рік.
Поштова адреса редакції: 76018, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3.
Телефон: (0342) 53-24-93.
Е-mail: slovo@oippo.if.ua
Детальніше про видання: http://www.ippo.if.ua/index.php/2010-07-01-13-37-35/2010-07-01-13-3838
Інформаційні видання:
1. Освіта Дніпропетровщини: інформаційний вісник / Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти – Дніпропетровськ.
Тематика видання: інформація Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і
науки Дніпропетровської облдержадміністрації, інформаційні матеріали КВНЗ «Дніпропетровського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти». Поданий до публікації матеріал має бути
нормативно-правовим або інформаційним.
Рік заснування: 2001.
Періодичність видання: один раз на місяць.
Поштова адреса редакції: 49006, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70, кімната 218,
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Телефон: (0056)732-47-60; (066) 4567425.
Е-mail: nivaznan@ukr.net ; valeri1958@mail.ru
Детальніше про видання: https://sites.google.com/site/presadoippo
2. Інформаційний вісник «ПОІППО-Новини»: електронне видання / Полтавський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М. В. Остроградського – Полтава.
Тематика видання: оперативне інформування споживачів послуг інституту про його
діяльність, забезпечення достатньої поінформованості влади й громади щодо намiрiв, планів
діяльності закладу та досягнутих результатів. Містяться інформації про проведені заходи, новинки
видавничої діяльності ПОІППО, повідомлення про участь працівників у міжнародних і
всеукраїнських семінарах і конференціях, виставках-презентаціях та анонси подій. Найбільший
наголос зроблено на корисності того чи іншого заходу ПОІППО для освітян, школярів області, показі
того, що він змінить на краще в освіті Полтавщини.

Рік заснування: 1999.
Періодичність видання: десять разів на рік.
Поштова адреса редакції: 36029, Полтава, вул. Соборності, 64-Ж.
Телефон: (0532) 563-852.
Е-mail: root@peі.poltava.ua
Детальніше про видання: http://poippo.pl.ua/nml/visnyk-poippo-novyny
3. Педагогічний проспект: інформаційний бюлетень / Комунальний вищий навчальний
заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради – Херсон.
Тематика видання: педагогічні та наукові новини в освітньому просторі Херсонщини, огляд
інноваційних технологій та методик навчання й виховання дітей та молоді, педагогічне просвітництво
батьків у сенсі сімейного виховання і допомоги в соціалізації дитини.
Рік заснування: 2008.
Періодичність видання: п’ять разів на рік.
Поштова адреса редакції: 73034, м. Херсон, вул. Покришева, 41, КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти».
Телефон: (0552) 37-02-66.
Е-mail: info@academy.ks.ua
Детальніше про видання: http://academy.ks.ua
Газети:
1. Освітянське слово: газета / Івано-Франківський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, Івано-Франківський обласний комітет профспілки працівників освіти і науки
України – Івано-Франківськ.
Тематика видання: освіта.
Рік заснування: 1999.
Періодичність видання: два рази на місяць.
Поштова адреса редакції: 76018, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3
.
Телефон: (0342) 53-24-93.
Е-mail: slovo@oippo.if.ua; osv.slovo@gmail.com
Детальніше про видання: http://www.ippo.if.ua/index.php/2010-07-01-13-37-35/2010-06-30-12-4101
2. Майбуття: газета / Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
– Хмельницький.
Тематика видання: висвітлення освітянського життя Хмельницької області.
Рік заснування: 1993.
Періодичність видання: два рази на місяць.
Поштова адреса редакції: 29015, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14.
Телефон: (0382) 77-63-20.
Е-mail: hmoippo@i.ua
Детальніше про видання: http://visnyk.hoippo.km.ua/maibutia

