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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

Абон. мистец. л-ри – абонемент мистецької 
літератури 

Бух. – бухгалтерія 

Екон. ф-т – економічний факультет 

Інформ.-бібліогр. від. – інформаційно-
бібліографічний відділ 

LC – лінгвістичний центр 

Пед. ф-т – педагогічний факультет 

Природн. ф-т – природничий факультет 

Фіз.-мат. ф-т – фізико-математичний 

факультет 

Ф-т корекц. та соц. пед. і 

псих. 

– факультет корекційної та 

соціальної педагогіки і 
психології 

Ч.з. № 1 – читальний зал № 1 

Ч.з. № 2 – читальний зал № 2 

Ч.з. № 3 – читальний зал 
історичного факультету 
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І. ЖУРНАЛИ 
 

№ 
п/п 

Назва видання 
Періодичність 

виходу 
Місце 

знаходження 
 

1.1. Українські видання 
 

1. Академия гостеприимства 6 на рік екон. ф-т 

2. Англіи ська мова в початковіи  
школі 

12 на рік пед. ф-т 

3. Артклас 2 на рік абон. мистец. 
л-ри 

4. Археологія 4 на рік ч.з. № 3 
5. Біологія + бібліотечка журналу  36/12 

на рік 
природн. ф-т 

6. Безпека життєдіяльності 12 на рік ч.з. № 2 
7 Вихователю ГПД. Усе для роботи 12 на рік пед. ф-т 
8. Вища освіта Украї ни 4 на рік ч.з. № 2 
9. Вища школа 12 на рік ч.з. № 2 
10. Вісник книжкової  палати 12 на рік інформ. 

бібліогр.від. 
11. Вісник тестування і моніторинг в 

освіті 
12 на рік фіз.-мат. ф-т 

12. Географія + бібліотека журналу 24/12 
на рік 

природн. ф-т 

13. Дивослово 12 на рік ч.з. № 1 

14. Дитина з особливими потребами 12 на рік ф-т корекц. та 
соц. пед. і псих. 

15. Дошкільне виховання 12 на рік пед. ф-т 
16. Екологічнии  вісник 6 на рік природн. ф-т 
17. Економіка Украї ни 12 на рік екон. ф-т 
18. Економіка. Фінанси. Право 12 на рік екон. ф-т 
19. Журнал Національної  Академії  

медичних наук Украї ни 
4 на рік ч.з. № 2 

20. Зарубіжна література в школах 
Украї ни 

12 на рік ч.з. № 1 

21. Журналіст Украї ни 12 на рік ч.з. № 1 
22. Іноземні мови 4 на рік ч.з. № 1 
23. Іноземні мови в школах Украї ни 6 на рік ч.з. № 1 
24. Інформатика в школі 12 на рік фіз.-мат. ф-т 
25. Інформаціи нии  збірник МОН 

Украї ни 
12 на рік ч.з. № 2 
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26. Історія в рідніи  школі 12 на рік ч.з. № 3 

27. Корреспондент  24 на рік ч.з. № 1 
28. Логопед 12 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 
29. Математика в рідніи  школі 12 на рік фіз.-мат. ф-т 
30. Математика в школах Украї ни 36 на рік фіз.-мат. ф-т 
31. Міжнароднии  туризм 6 на рік екон. ф-т 

32. Мистецтво та освіта 4 на рік абон. мистец. 
л-ри 

33. Мовознавство 6 на рік ч.з. № 1 
34. Музична школа 12 на рік абон. мистец. 

л-ри 

35. Народна творчість та етнологія 6 на рік ч.з. № 1 
36. Німецька мова в школах Украї ни 12 на рік ч.з. № 1 
37. Олімпіи ська арена 12 на рік ч.з. № 2 
38. Особлива дитина: навчання і 

виховання 
4 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 
39. Офіціи нии  вісник Украї ни 

(офіціи не видання) 
52 на рік ч.з. № 2 

40. Охорона праці  12 на рік ч.з. № 2 
41. Палітра педагога 6 на рік пед. ф-т 
42. Педагогіка і психологія. Вісник 

Академії  педагогічних наук 
Украї ни 

4 на рік ч.з. № 2 

43. Пожежна та техногенна безпека 12 на рік ч.з. № 2 
44. Початкова школа 12 на рік пед. ф-т 
45. Початкове навчання та виховання 36 на рік пед. ф-т 
46. Рестораторь 10 на рік екон. ф-т 

47. Рідна школа 12 на рік ч.з. № 1 
48. Слово і час 12 на рік ч.з. № 1 
49. Соціальнии  захист 12 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 
50. Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг 
4 на рік ч.з. № 3 

51. Статистика Украї ни 4 на рік екон. ф-т 
52. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту 
12 на рік ч.з. № 2 

53. Украї нська мова 4 на рік ч.з. № 1 
54. Украї нськии  ботанічнии  журнал 6 на рік природн. ф-т 
55. Украї нськии  географічнии  журнал 4 на рік природн. ф-т 
56. Украї нськии  історичнии  журнал 6 на рік ч.з. № 3 
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57. Фізика в школах Украї ни + 
бібліотека 

24/12 
на рік 

фіз.-мат. ф-т 

58. Фізичне виховання, спорт і 
культура здоров'я у сучасному 
суспільстві 

4 на рік ч.з. № 2 

59. Фінансовии  контроль 12 на рік бух. 
60. Фітотерапія. Часопис 4 на рік природн. ф-т 
61. Шкільному психологу. Усе для 

роботи 
12 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 

 
2.2 Зарубіжні видання 

 
1. THE ECONOMIST 4 на рік LC 
2. Вестник архивиста 6 на рік ч.з. № 3 
3. Вестник Древнеи  истории 4 на рік ч.з. № 3 
4. Восток. Афро-Азиатские 

общества: История и 
современность 

6 на рік ч.з. № 3 

5. Новая и новеи шая история 6 на рік ч.з. № 3 

6. Полития. Журнал политическои  
философии и социологии 
политики 

4 на рік ч.з. № 3 

7. Славяноведение 6 на рік ч.з. № 3 

8. Средние века 4 на рік ч.з. № 3 
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ІІ. ГАЗЕТИ 
 

№ 
п/п 

Назва видання Періодичність 
виходу 

Місце 
знаходження 

 

2.1. Українські 
 

1.  Бюджетна бухгалтерія 52 на рік бух. 
2.  Дефектолог 12 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 
3.  Dzennik Kijowski 24 на рік ч.з. № 1 
4.  Здоров’я та фізична 

культура 
12 на рік ч.з. № 2 

5.  Інформатика + 
бібліотека 

12/4на рік фіз.-мат. ф-т 

6.  Інформаціи нии  
тижневик «Дзеркало 
тижня» 

46 на рік ч.з. № 2 

7.  Краєзнавство. Географія. 
Туризм 

24 на рік екон. ф-т 

8.  Критика 12 на рік  ч.з. № 2 

9.  Літературна Украї на 50 на рік ч.з. № 1 

10.  Освіта 52 на рік ч.з. № 2 
11.  Освіта Украї ни 50 на рік ч.з. № 2 
12.  Психолог 24 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 
13.  Соціальнии  педагог 12 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 
14.  Украї нська літературна 

газета 
50 на рік ч.з. № 1 

15.  Урядовии  кур’єр 247 на рік ч.з. № 2 
 

 
2.2. Місцеві періодичні видання 

 
1. Краи  Кам’янецькии  1 на тиж. ч.з. № 2 

2. Подолянин 1 на тиж. ч.з. № 2 

3. Подільські вісті 3 на тиж. ч.з. № 1 
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АДРЕСИ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ, 

ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ: 

 
 

1.  Абонемент мистецької  
літератури 

вул. Гагаріна, 47, т. 2-55-32 

2.  Бухгалтерія 
вул. Огієнка, 61, т. 5-19-
56           

3.  
Інформаціи но-бібліографічнии  
відділ 

вул. Огієнка, 61 

4.  Економічнии  факультет 
вул. Суворова, 52,  
т. 2-44-74 

5.  Лінгвістичнии  центр вул. Огієнка, 61 

6.  Педагогічнии  факультет 
вул. Уральська, 1Б,  
т. 3-34-92 

7.  Природничии  факультет 
вул. Огієнка, 61 
(центральнии  
абонемент) 

8.  
Факультет корекціи ної  та 
соціальної  педагогіки і 
психології  

вул. Польськии  ринок, 6 
т. 2-70-64 

9.  
Фізико-математичнии  
факультет 

вул. Уральська, 1,  
т. 3-18-42 

10.  Читальнии  зал № 1 
вул. Огієнка, 61  
(4-и  поверх) 

11.  Читальнии  зал № 2 
вул. Огієнка, 61  
(2-и  поверх) 

12.  
Читальнии  зал історичного 
факультету № 3 

вул. Татарська, 14,  
т. 2-54-42 

  



9 

ЗМІСТ 
 

Список умовних скорочень       3 
 
I. Журнали       4 
 

1.1. Украї нські       4-6 
 

1.2. Зарубіжні       6 
 
II.Газети       7 
 

1.3. Украї нські       7 
 

1.4. Місцеві періодичні видання     7 
 

Адреси підрозділів університету, де знаходяться газети і 

журнали       8 

  



10 

НОТАТКИ 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
  



11 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ В  

ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 

Поточний покажчик 

на 2019 рік 
 

Надруковано у Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка, 

вул. Огієнка 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300 


