
Шановні користувачі!Повідомляємо вам про 

нову послугу, якою ви можете скористатися в 

нашій бібліотеці. У зв'язку з різними 

причинами, передплата періодичних видань 

останніми роками скоротилася. Та тільки для 

вас ми підготували список журналів, яких 

наша бібліотека не отримує, але які ви 

можете прочитати у всесвітній мережі 

Інтернет он-лайн (повнотекстові версії). 

Арион http://magazines.russ.ru/arion/ — 

журнал поезії. Виходить 1 раз на 3 місяці. 

Авторевю  http://www.autoreview.ru/ - журнал 

про автомобілі. Періодичність – 11 раз на 

півріччя.Автоцентр  http://www.autocentre.ua/ 

- журнал, присвячений світу автомобілів. 

Виходить щотижнево. 

Археологія 
http://www.iananu.kiev.ua/archaeology/ - 

науковий журнал Інституту археології НАН 

України. Періодичність – 4 рази на рік. 

Архів клінічної та експериментальної 

медицини http://ujcem.med.sumdu.edu.ua/ua/ - 

науково-практичний журнал. 

Вісник Української Академії банківської 

справи  - проблематика: фінанси, грошовий 

обіг, кредит, податкова політика, 

інвестиційна діяльність. Періодичність – двічі 

на рік. 

Деньгиhttp://www.dengi.ua/періодичність раз 

на два тижні. Журнал для тих, хто хоче 

грамотно і ефективно розпоряджатися 

власними фінансами, розумніше їх витрачати 

та робити своє життя комфортнішим та 

благополучнішим. 

Довкілля та здоров”я http://www.dovkil-

zdorov.kiev.ua/publ/dovkil.nsf/all/arhiv?opendoc

ument   - науковий журнал з проблем 

медичної екології, гігієни, охорони здоров”я 

та екологічної безпеки. Періодичність – 1 раз 

на квартал 

Діловий вісник 

http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/aboutdv.ua.h

tml - виробничо-практичний журнал Торгово-

промислової палати України. Періодичність – 

щомісячно. 

Державне будівництво 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-

book/index.html  - журнал Харківського 

регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

Періодичність – 1-2 рази на рік. 

Державне управління: теорія та практика 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/ - 

містяться розробки в галузі філософії, 

методології, теорії та історії державного 

управління; висвітлюються не тільки 

теоретичні дослідження, але й технології 

державного управління. 

Журнал математической физики, анализа, 

геометрии  -

http://jmagr.ilt.kharkov.ua/mag_r.html - 

Періодичність - щоквартально. 

Заповідна справа в Україні 
http://zsu2.tripod.com/ - тематика: заповідна 

справа, результати наукових досліджень. 

Періодичність – двічі на рік. 

Історія.Філософія.Релігієзнавство 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ifr/ind

ex.html - Науковий журнал. Періодичність — 

чотири рази на рік. 

Інформаційні технології і засоби 

навчання  http://nbuv.gov.ua/e-

journals/ITZN/index.html - педагогіка, 

психологія, дидактика, 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. 

Періодичність – 4 рази на рік. 

Космоледи - http://cosmolady.com.ua – Бізнес, 

мода, краса, фітнес, розваги, подорожі, 

Крещатик  http://www.kreschatik.kiev.ua -

проза, поезія, критика, ессе, рецензії. 

Періодичність – щоквартально. 

Культура народов 

Причерноморья  http://dspace.nbuv.gov.ua/hand

le/123456789/6540 - географічні, філософські, 

культурні питання. Періодичність – 1 раз на 2 

місяці. 

Мир туризма http://www.mirtu.com/ 

Мир туризма http://www.mirtu.com/ - журнал 

для тих, хто вміє відпочивати. 

Морфологія  http://www.morphology.dp.ua/ - 

журнал Всеукраїнської громадської 

організації „Наукове товариство анатомів, 

гістологів, ембріологів і топографоанатомів 

України”. Періодичність – 4 рази на рік. 

Народна 

освіта  http://www.narodnaosvita.kiev.ua/ - 

періодичність – 1 раз на 2 місяці. 

Натураліст (http://proeco.visti.net/naturalist/) - 

науково-популярний журнал для всіх, хто 

любить природу. Друкований орган Ліги 

захисту права на життя та сприяння рівновазі 

в природі. Виходить 1 раз на тиждень. 

Наукові записки Національного 

університету "Києво-Могилянська 

академія"  

Публичные люди - http://pl.com.ua – 

найкращий журнал про приватне життя 

відомих в Україні та світі персон. 

Спортивна наука 

України  http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/SNU/title.html - наукове фахове 

видання. Періодичність – 1 раз на 2 місяці. 
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Теорія і методика фізичного 

виховання  http://tmfv.com.ua/tmfv_arh.htm - 

висвітлює проблеми фізкультурного руху в 

Україні і є одним з провідних фахових видань 

галузі. Періодичність – 1 раз на місяць. 

Музеї України  http://www.museum-

ukraine.info/ - музейний журнал. Виходить з 

2004 року. Неофіційний сайт. 

Травма  http://www.mif-

ua.com/archive/zhurnal-travma/numbers - 

висвітлення науково-практичних розробок у 

галузі травматології та ортопедії. 

Періодичність – 4 рази на рік. 

Український історичний журнал 
http://www.history.org.ua/?askAbout=journal 

Універсум http://www.universum.org.ua/ - 

журнал політології, футурології, економіки, 

науки та культури. Періодичність – 6 разів на 

рік. 

Українознавство  http://www.ualogos.kiev.ua/

index.html - періодичність - 4 рази на рік. 

Український біохімічний 

журнал  http://ubj.biochemistry.org.ua/ - Різні 

галузі біохімії. Періодичність – 1 раз на два 

місяці. 

Український ботанічний 

журнал  періодичність -  5 разів на рік. 

Український кардіологічний 

журнал  http://www.journal.ukrcardio.org/ - 

медичні науки. Періодичність – 6-12 разів на 

рік. 

Український Математичний Журнал  - 

статті з основних напрямків теоретичної та 

прикладної математики, переважно з 

функціонального аналізу та теорії функцій, 

диференціальних рівнянь та математичної 

фізики, геометрії та топології, теорії 

ймовірності та теорії випадкових процесів, 

алгебри. Періодичність – щомісяця. 

Український соціум  http://www.ukr-

socium.org.ua/ - публікуються наукові праці 

вітчизняних учених, науковців, викладачів, 

аспірантів і спеціалістів у галузі соціології, 

педагогіки, економіки та політичних наук, а 

також розглядаються найцікавіші з наукової 

точки зору матеріали. Періодичність – 4 рази на 

рік. 

Украина за рулем http://uzr.com.ua/ 

Український юрист - http://www.ukrjurist.com/ - 

юридичний журнал сучасної тематики: події, 

дискусії, досвід, аналітика, наукові дослідження 

та багато інших цікавих матеріалів про практику і 

життя українських правників. 

Украина за рулем http://uzr.com.ua/- щомісячна 

версія російського журналу „За рулем”, для 

професіоналів та автолюбителів. 

Цитология и генетика http://www.cytgen.com/ 

статті із галузі генетики людини, тварин, 

рослин, мікроорганізмів та вірусів. 
American Literary History 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/alhist/ - 

щомісячний часопис з теорії та історії 

американської літератури. 

BBCFocus http://www.bbcfocusmagazine.com/ - 

науково-популярний щотижневик з Великої 

Британії. 

Deutschland www.magazine-deutschland.de – 

німецький часопис країнознавчого спрямування, 

виходить 6 разів на рік німецькою і російською 

мовами. 

Directory of open access journals 
http://www.doaj.org/ - директорія відкритих 

електронних журналів з різних галузей знань. 

The Economist http://www.economist.com/ - 

американський щотижневик 

загальноекономічного спрямування. 
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