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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 

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.  Альгология 4 на рік природн. ф-т 

3.  Англійська мова в початковій 

школі 

12 на рік пед. ф-т 

4.  Англійська мова та література 36 на рік ч.з. № 1 

5.  Антиквар 12 на рік абон. мистец. 
л-ри 

6.  Археологія 4 на рік ч.з. № 3 
7.  Біологія і хімія в рідній школі 4 на рік природн. ф-т 

8.  Безпека життєдіяльності 12 на рік ч.з. № 2 

9.  Вища освіта України 4 на рік ч.з. № 2 

10.  Вища школа 12 на рік ч.з. № 2 
11.  Вісник книжкової палати 12 на рік інформ. 

бібліогр.від. 
12.  Всесвітня література в 

сучасній школі 

12 на рік ч.з. № 1 

13.  Вісник ортопедії , 

травматалогії та 
протезування 

4 на рік ч.з. № 2 

14.  Географія 24 на рік природн. ф-т 
15.  Геологічний журнал 4 на рік природн. ф-т 
16.  Дивослово 12 на рік ч.з. № 1 

17.  Дитина з особливими 

потребами 

12 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 
18.  Дошкільне виховання 12 на рік пед. ф-т 
19.  Екологічний вісник 6 на рік природн. ф-т 
20.  Економіка України 12 на рік екон. ф-т 
21.  Зарубіжна література в 

школах України 

12 на рік ч.з. № 1 

22.  Іноземні мови 4 на рік ч.з. № 1 
23.  Іноземні мови в школах 

України 

6 на рік ч.з. № 1 

24.  Інформатика в школі 12 на рік фіз.-мат. ф-т 
25.  Інформаційний збірник для 

освітян 
12 на рік ч.з. № 2 

26.  Історія в рідній школі 6 на рік ч.з. № 3 

27.  Корреспондент  24 на рік ч.з. № 1 
28.  Країна 50 на рік ч.з. № 1 
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29.  Логопед 12 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 
30.  Математика в школах 

України 

36 на рік фіз.-мат. ф-т 

31.  Маркетинг и реклама 12 на рік ч.з. № 1 
32.  Медичне право 2 на рік ч.з. № 2 
33.  Міжнародний туризм 6 на рік екон. ф-т 

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

35.  Мовознавство  
6 на рік 

ч.з. № 1 

36.  Музика 6 на рік абон. мистец. 

л-ри 
37.  Музична школа 12 на рік абон. мистец. 

л-ри 
38.  Народна творчість та 

етнологія 

6 на рік ч.з. № 1 

39.  Нелінійні коливання 4 на рік фіз.-мат. ф-т 
40.  Образотворче мистецтво 12 на рік абон. мистец. 

л-ри 
41.  Олімпійська арена 12 на рік ч.з. № 2 
42.  Особлива дитина: навчання і 

виховання 
4 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 
43.  Палітра педагога 6 на рік пед. ф-т 
44.  Пам’ятки України: історія та 

культура 
6 на рік абон. мистец. 

л-ри 
45.  Пожежна та техногенна 

безпека 
12 на рік ч.з. № 2 

46.  Початкова школа 12 на рік пед. ф-т 
47.  Початкове навчання та 

виховання 

36 на рік пед. ф-т 

48.  Практичний психолог: 
дитячий садок 

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

49.  Проблеми програмування 4 на рік фіз.-мат. ф-т 
50.  Рестораторь 10 на рік екон. ф-т 

51.  Рідна школа 6 на рік ч.з. № 1 
52.  Слово і час 12 на рік ч.з. № 1 
53.  Соціальний захист сьогодні 12 на рік ф-т корекц. та 

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

маркетинг 

4 на рік ч.з. № 3 

55.  Стандартизація, 

сертифікація, якість  

12 на рік фіз.-мат. ф-т 

56.  Студії мистецтвознавчі 4 на рік абон. мистец. 

л-ри 
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57.  Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту 

4 на рік ч.з. № 2 

58.  Теорія та методика фізичного 

виховання  

4 на рік ч.з. № 2 

59.  Телекомунікаційні та 

інформаційні технології 

4 на рік фіз.-мат. ф-т 

60.  Українська мова 12 на рік ч.з. № 1 
61.  Українська мова і література 

в школах України 

12 на рік ч.з. № 1 

62.  Український ботанічний 

журнал 

6 на рік природн. ф-т 

63.  Український географічний 
журнал 

4 на рік природн. ф-т 

64.  Український історичний 
журнал 

6 на рік ч.з. № 3 

65.  Український тиждень 52 на рік ч.з. № 1 
66.  Фізика в школах України  24 на рік фіз.-мат. ф-т 
67.  Фізика та астрономія в рідній 

школі 

4 на рік фіз.-мат. ф-т 

68.  Физиология растений и 

генетика 

6 на рік природн. ф-т 

69.  Фізіологічний журнал 6 на рік природн. ф-т 
70.  Фізичне виховання, спорт і 

культура здоров'я у сучасному 
суспільстві 

4 на рік ч.з. № 2 

71.  Фінансовий контроль 12 на рік бух. 

72.  Фітотерапія 4 на рік ч.з. № 2 

73.  Шкільному психологу. Усе для 

роботи 

12 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 

2.2 Зарубіжні видання 

1. Вестник архивиста 6 на рік ч.з. № 3 

2. Вестник древней истории 4 на рік ч.з. № 3 
3. Восток. Афро-Азиатские 

общества: история и 
современность 

6 на рік ч.з. № 3 

4. Новая и новейшая история 6 на рік ч.з. № 3 

5. Полития. Журнал 
политической философии и 

социологии политики 

4 на рік ч.з. № 3 

6. Славяноведение 6 на рік ч.з. № 3 

7. 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 видання 

1.  Біологія  36 на рік природн. ф-т 

2.  Бюджетна бухгалтерія 52 на рік бух. 

3.  Вісник центтральної спілки 
споживчих товариств 

України 

52 на рік екон. ф-т 

4.  Дефектолог 12 на рік ф-т корекц. та 
соц. пед. і псих. 

5.  Dzennik Kijowski 24 на рік ч.з. № 1 
6.  Зарубіжна література 12 на рік ч.з. № 1 

7.  Здоров’я та фізична 

культура 

12 на рік ч.з. № 2 

8.  Інформаційний 

аналітичний тижневик 
«Дзеркало тижня» 

46 на рік ч.з. № 2 

9.  Краєзнавство. Географія. 
Туризм 

24 на рік екон. ф-т 

10.  Критика 12 на рік  ч.з. № 2 

11.  Літературна Україна 50 на рік ч.з. № 1 

12.  Медична газета «Здоров’я 

України ХХІ сторіччя» 

24 на рік ч.з. № 2 

13.  Сучасна освіта України 
(раніше «Освіта України») 

50 на рік ч.з. № 2 

14.  Психолог 24 на рік ф-т корекц. та 
соц. пед. і псих. 

15.  Соціальний педагог 12 на рік ф-т корекц. та 

соц. пед. і псих. 
16.  Українська літературна 

газета 

50 на рік ч.з. № 1 

17.  Українська музична газета 4 на рік абон. мистец. 

л-ри 
18.  Урядовий кур’єр 247 на рік ч.з. № 2 
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№ 

п/п 
Назва видання 

Періодичність 

виходу 

Місце 

знаходження 

2.2. Місцеві періодичні видання 

1.  Ключ 1 на тиж. ч.з. № 2 

2.  Край Кам’янецький 1 на тиж. ч.з. № 2 

3.  Подолянин 1 на тиж. ч.з. № 2 

4.  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. 5-63-46 

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

3.  
Інформаційно-бібліографічний 
відділ 

вул. Огієнка, 61 

4.  Економічний факультет 
вул. Суворова, 52,  

т. 7-40-97 

5.  Лінгвістичний центр вул. Огієнка, 61 

6.  Педагогічний факультет 
вул. Семена Петлюри, 1Б,  
т. 3-34-92 

7.  Природничий факультет 
вул. Огієнка, 61 

(центральний абонемент) 

8.  

Факультет корекційної та 

соціальної педагогіки і 
психології 

вул. Польський ринок, 6 

т. 7-63-68 

9.  
Фізико-математичний 
факультет 

вул. Семена Петлюри, 1,  
т. 3-16-01 

10.  Читальний зал № 1 
вул. Огієнка, 61  
(4-й поверх) 

11.  Читальний зал № 2 
вул. Огієнка, 61  
(2-й поверх) 

12.  
Читальний зал історичного 
факультету № 3 

вул. Татарська, 14,  
т. 7-62-23 
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