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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 

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 

збереження 

1.1. Українські видання 

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

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

3.  Бібліотечний форум 4 на рік інформ.-
бібліогр. від. 

4.  Бібліотечна планета 4 на рік інформ.-
бібліогр. від. 

5.  Вища школа 12 на рік ч.з. № 2 

6.  Дивослово 12 на рік ч.з. № 1 

7.  Дошкільне виховання 12 на рік пед. ф-т 

8.  Економіка України 12 на рік екон. ф-т 

9.  Экология плюс  природн. ф-т 

10.  Зарубіжна література в школах 
України 

12 на рік ч.з. № 1 

11.  Іноземні мови в школах України 6 на рік ч.з. № 1 

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

13.  Корреспондент  24 на рік ч.з. № 1 

14.  Країна 50 на рік ч.з. № 1 

15.  Математика в рідній школі 6 на рік фіз.-мат. ф-т 

16.  Маркетинг і реклама 12 на рік ч.з. № 1 

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

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

19.  Особлива дитина: навчання і 
виховання 

4 на рік ч.з. № 1 

20.  Палітра педагога 6 на рік пед. ф-т 

21.  Пам’ятки України: історія та культура 6 на рік абон. мистец. 

л-ри 

22.  Пожежна та техногенна безпека 12 на рік ч.з. № 2 

23.  Право та юстиція 4 на рік ч.з. № 3 

24.  Практичний психолог: дитячий садок 12 на рік ч.з. № 1 

25.  Проблеми програмування 4 на рік фіз.-мат. ф-т 

26.  Рідна школа 6 на рік ч.з. № 1 

27.  Стандартизація, сертифікація, якість  12 на рік фіз.-мат. ф-т 

28.  Теорія та методика фізичного 

виховання  

4 на рік ч.з. № 2 

29.  Український тиждень 52 на рік ч.з. № 1 

30.  Український математичний журнал 12 на рік фіз.-мат. ф-т 

31.  Фінанси України 12 на рік екон. ф-т 

32.  Фінансовий контроль 12 на рік бух. 

33.  Финансовые услуги 6 на рік екон. ф-т 
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1.2. Зарубіжні видання 
 

1.  Вестник древней истории 4 на рік ч.з. № 3 

2.  Восток. Афро-Азиатские общества: 
история и современность 

6 на рік ч.з. № 3 

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

4.  Славяноведение 6 на рік ч.з. № 3 

5.  Средние века 4 на рік ч.з. № 3 

 
ІІ. ГАЗЕТИ  

 

№ 
п/п 

Назва видання 
Періодичніст

ь 

виходу 

Місце 
збереження 

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 ч.з. № 1 

5.  Dzennik Kijowski 24 на рік ч.з. № 1 

6.  Завуч 12 на рік ч.з. № 1 

7.  Зарубіжна література 12 на рік ч.з. № 1 

8.  Зарубіжна література. Бібліотека 12 на рік ч.з. № 1 

9.  Здоров’я та фізична культура 12 на рік ч.з. № 2 

10.  Краєзнавство. Географія. Туризм 24 на рік екон. ф-т 

11.  Критика 12 на рік  ч.з. № 1 

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

13.  Початкова освіта 12 на рік пед. ф-т 

14.  Психолог 24 на рік ч.з. № 1 

15.  Соціальний педагог 12 на рік ч.з. № 1 

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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III. РОЗПОДІЛ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ НА 

ФАКУЛЬТЕТИ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Економічний факультет 
 

№ 
п/п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

1.  Академия гостеприимства 6 на рік журнал укр. вид. 

2.  Вісті центральної спілки 
споживчих товариств 

України 

52 на рік газета укр. вид. 

3.  Економіка України 12 на рік журнал укр. вид. 

4.  Стандартизація, 
сертифікація, якість  

12 на рік журнал укр. вид. 

5.  Фінанси України 12 на рік журнал укр. вид. 

6.  Финансовые услуги 6 на рік журнал укр. вид. 

 
Періодичні видання у відкритому доступі 

 
№ 

п/п 
Назва 

видання 
Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

Електронна 
адреса 

1. 
Маркетинг в 
Україні 

6 на рік журнал укр. вид. http://uam.in.ua/ukr/p
rojects/marketing-in-ua/ 

2. 
Міжнародний 
туризм 

6 на рік журнал укр. вид. 
https://intour.com.ua/ 

 

Історичний факультет 
 

№ 
п/п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

1.  Вестник древней истории 4 на рік журнал зарубіж. вид. 

2.  Восток. Афро-Азиатские 

общества: история и 

современность 

6 на рік журнал укр. вид. 

3.  Історія в рідній школі 6 на рік журнал укр. вид. 

4.  Право та юстиція 4 на рік журнал укр. вид. 

5.  Славяноведение 6 на рік журнал зарубіж. вид. 

6.  Средние века 4 на рік журнал зарубіж. вид. 

7.  Новая и новейшая история 6 на рік журнал зарубіж. вид. 

 
Періодичні видання у відкритому доступі 

 
№ 

п/п 
Назва 

видання 
Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

Електронна 
адреса 

1. Археологія 4 на рік журнал укр. вид. https://arheologia.com.ua/ 

2. 
Полития.  

4 на рік журнал 
зарубіж. 

вид. 
http://politeia.ru/  

3. 
Право на 
інновації  

4 на рік журнал укр. вид. http://pti.org.ua/  

http://uam.in.ua/ukr/projects/marketing-in-ua/
http://uam.in.ua/ukr/projects/marketing-in-ua/
https://intour.com.ua/
https://arheologia.com.ua/
http://politeia.ru/
http://pti.org.ua/
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4. 
Соціологія: 
теорія, методи, 
маркетинг 

4 на рік журнал укр. вид. http://stmm.in.ua/  

5. 
Український 
історичний 
журнал 

6 на рік журнал укр. вид. 
http://uhj.history.org.ua
/uk/home  

 

Педагогічний факультет 
 

№ 
п/п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

1.  Дошкільне виховання 12 на рік журнал укр. вид. 

2.  Мистецтво та освіта 4 на рік журнал укр. вид. 

3.  Музична школа 12 на рік журнал укр. вид. 

4.  Палітра педагога 6 на рік журнал укр. вид. 

5.  Пам’ятки України: 
історія та культура 

6 на рік журнал укр. вид. 

6.  Початкова освіта 12 на рік газета укр. вид. 

7.  Рідна школа 6 на рік журнал укр. вид. 

8.  Українська музична 
газета 

4 на рік газета укр. вид. 

 

Періодичні видання у відкритому доступі 
 

№ 
п/п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

Електронна 
адреса 

1. Образотворче 
мистецтво 

12 на 
рік 

журнал укр. вид. https://fineartsukraine.wor
dpress.com/archive-
obrazotvorche-mistetstvo/ 

2. Студії 
мистецтвознав-
чі 

4 на рік журнал укр. вид. 
http://sm.etnolog.org.ua/in
dex.html 

 
Природничий факультет 

 
№ 

п/п 
Назва 

видання 
Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

1.  Біологія 36 на рік газета укр. вид. 

2.  Экология плюс 6 на рік журнал укр. вид. 

3.  Краєзнавство. Географія. 
Туризм 

24 на рік 
газета укр. вид. 

 

Періодичні видання у відкритому доступі 
 

№ 
п/п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

Електронна 
адреса 

1.  Альгология 
4 на 
рік 

журнал укр. вид. http://algologia.co.ua/home 

2.  
Геологічний 
журнал 

4 на 
рік 

журнал укр. вид. 
http://geojournal.igs-
nas.org.ua/issue/archive 

3.  
Екологічний 
вісник  

6 на 
рік 

журнал укр. вид. 
http://www.ecoleague.net/di
ialnist/vydannia-
vel/ekolohichnyi-visnyk 

http://stmm.in.ua/
http://uhj.history.org.ua/uk/home
http://uhj.history.org.ua/uk/home
https://fineartsukraine.wordpress.com/archive-obrazotvorche-mistetstvo/
https://fineartsukraine.wordpress.com/archive-obrazotvorche-mistetstvo/
https://fineartsukraine.wordpress.com/archive-obrazotvorche-mistetstvo/
http://algologia.co.ua/home
http://geojournal.igs-nas.org.ua/issue/archive
http://geojournal.igs-nas.org.ua/issue/archive
http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk
http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk
http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk
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4.  
Український 
ботанічний 
журнал 

6 на 
рік 

журнал укр. вид. https://ukrbotj.co.ua/archive 

5.  
Український 
географічний 
журнал  

4 на 
рік 

журнал укр. вид. 
https://ukrgeojournal.org.ua
/uk/view-archive 

6.  
Фізіологічний 
журнал  

6 на 
рік 

журнал укр. вид. 
https://fz.kiev.ua/index.php
?abs=1783 

 
Факультет іноземної філології 

 
№ 

п/п 
Назва 

видання 
Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

1.  Dzennik Kijowski 24 на рік газета укр. вид. 

2.  
Зарубіжна література в 
школах України 

12 на рік журнал 
укр. вид. 

3.  Зарубіжна література. 12 на рік газета укр. вид. 

4.  
Зарубіжна література. 
Бібліотека 

6 на рік газета 
укр. вид. 

5.  
Іноземні мови в школах 
України 

6 на рік журнал 
укр. вид. 

 
Періодичні видання у відкритому доступі 

 

№ 
п/п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

Електронна 
адреса 

1.  Іноземні 
мови 

4 на рік журнал укр. вид. http://fl.knlu.edu.ua/issue/
archive 

2.  Мовознавств
о  

6 на рік журнал укр. вид. https://movoznavstvo.org.ua
/ 

 

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології 
 

№ 
п/п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

1.  Дефектолог 12 на рік газета укр. вид. 

2.  Завуч 12 на рік газета укр. вид. 

3.  Особлива дитина: 

навчання і виховання 
4 на рік журнал 

укр. вид. 

4.  Практичний психолог: 

дитячий садок 
12 на рік журнал 

укр. вид. 

5.  Психолог 24 на рік газета укр. вид. 

6.  Соціальний педагог 12 на рік газета укр. вид. 

 

Періодичні видання у відкритому доступі 
 

№ 
п/
п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

Електронна 
Адреса 

 

1.  Соціальний захист 
сьогодні 

12 на рік 
журнал укр. вид. https://bit.ly/

31pYmxO 

2.  Психологія і 2 на рік журнал укр. вид. http://pis.wu

https://ukrbotj.co.ua/archive
https://ukrgeojournal.org.ua/uk/view-archive
https://ukrgeojournal.org.ua/uk/view-archive
https://fz.kiev.ua/index.php?abs=1783
https://fz.kiev.ua/index.php?abs=1783
http://fl.knlu.edu.ua/issue/archive
http://fl.knlu.edu.ua/issue/archive
https://movoznavstvo.org.ua/
https://movoznavstvo.org.ua/
https://bit.ly/31pYmxO
https://bit.ly/31pYmxO
http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/index
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суспільство  nu.edu.ua/ind
ex.php/uapis/
index 

 

Факультет української філології та журналістики 
 

№ 
п/п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

1.  Дивослово 12 на рік журнал укр. вид. 

2.  Корреспондент 24 на рік журнал укр. вид. 

3.  Країна 50 на рік журнал укр. вид. 

4.  Критика 12 на рік газета укр. вид. 

5.  Літературна Україна 50 на рік газета укр. вид. 

6.  Маркетинг і реклама 12 на рік журнал укр. вид. 

7.  Український тиждень 52 на рік журнал укр. вид. 

8.  Українська літературна 

газета 
50 на рік газета укр. вид. 

 

Періодичні видання у відкритому доступі 
 

№ 
п/п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

Електронна 
адреса 

1.  Мовознавство 6 на 
рік 

журнал укр. вид. 
https://movoznavstvo.org.ua/ 

2.  Народна 
творчість та 
етнологія 

6 на 
рік 

журнал укр. вид. 
https://nte.etnolog.org.ua/ 

3.  Слово і час 12 на 
рік 

журнал укр. вид. https://il-
journal.com/index.php/journa
l/issue/archive 

4.  Українська 
мова 

12 на 
рік 

журнал укр. вид. https://ukrmova.iul-
nasu.org.ua/vypusky-
zhurnalu.html 

 
Факультет фізичної культури 

 
№ 

п/п 
Назва 

видання 
Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

1.  Здоров’я та фізична 
культура 

12 на рік 
 

газета 
укр. вид. 

2.  Теорія та методика 
фізичного виховання 

4 на рік 
 

журнал 
укр. вид. 

 

Періодичні видання у відкритому доступі 
 

№ 
п/
п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

Електронна 
адреса 

1.  Вісник 
ортопедії, 
травматології 
та 
протезування 

4 на 
рік 

 
 
 

журнал укр. вид. 
https://tf-
g.com.ua/info/articles/visnik
-ortopediji-travmatologiji-ta-
protezuvannya/ 

http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/index
http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/index
http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/index
https://movoznavstvo.org.ua/
https://nte.etnolog.org.ua/
https://il-journal.com/index.php/journal/issue/archive
https://il-journal.com/index.php/journal/issue/archive
https://il-journal.com/index.php/journal/issue/archive
https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu.html
https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu.html
https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu.html
https://tf-g.com.ua/info/articles/visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya/
https://tf-g.com.ua/info/articles/visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya/
https://tf-g.com.ua/info/articles/visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya/
https://tf-g.com.ua/info/articles/visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya/
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2.  Медичне 
право 
 
 

2 на 
рік 

 
 

журнал 
 

укр. вид. 
http://medicallaw.org.ua/zh
urnal-medychne-
pravo/arkhiv-zhurnalu/ 

3.  Теорія і 
методика 
фізичного 
виховання і 
спорту 

4 на 
рік 

 
 
 

журнал 
 

укр. вид. 
http://tmfvs-journal.uni-
sport.edu.ua/issue/archive 
 

4.  Фізичне 
виховання, 
спорт і 
культура 

здоров‘я у 
сучасному 
суспільстві 

4 на 
рік 

 
 

 
 
 

журнал укр. вид. https://sport.vnu.edu.ua/ind
ex.php/sport/index 
 
 

 
 
 

5.  Фітотерапія  
 

4 на 
рік 

 

журнал укр. вид. 
http://uanm.org.ua/ 

 
Фізико-математичний факультет 

 
№ 

п/п 
Назва 

видання 
Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

1.  
Безпека життєдіяльності 

12 на рік 
 

журнал укр. вид. 

2.  
Математика в рідній школі 

6 на рік 
 

журнал укр. вид. 

3.  Пожежна та техногенна 
безпека 

12 на рік 
 

журнал укр. вид. 

4.  
Проблеми програмування 

4 на рік 
 

журнал укр. вид. 

5.  Стандиртизація, 
сертифікація, якість 

12 на рік 
 

журнал укр. вид. 

6.  
Український 
математичний журнал 

12 на рік 
 
 

журнал укр. вид. 
 
 

 
Періодичні видання у відкритому доступі 

 
№ 
п/
п 

Назва 
видання 

Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

Електронна 
адреса 

1.  Електронне 
моделювання 

6 на рік 
 

журнал 
 

укр. вид. https://www.emodel.org.u
a/uk/ 

2.  Телекомунікаці
йні та 
інформаційні 
технології 

4 на рік 
 
 
 

журнал укр. вид. 
http://tit.dut.edu.ua/inde
x.php/telecommunication
/index 

3.  Український 
фізичний 
журнал 

12 на рік 
 
 

журнал 
 

укр. вид. https://ujp.bitp.kiev.ua/i
ndex.php/ujp/issue/archi
ve 

 

http://medicallaw.org.ua/zhurnal-medychne-pravo/arkhiv-zhurnalu/
http://medicallaw.org.ua/zhurnal-medychne-pravo/arkhiv-zhurnalu/
http://medicallaw.org.ua/zhurnal-medychne-pravo/arkhiv-zhurnalu/
http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/issue/archive
http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/issue/archive
https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/index
https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/index
http://uanm.org.ua/
https://www.emodel.org.ua/uk/
https://www.emodel.org.ua/uk/
http://tit.dut.edu.ua/index.php/telecommunication/index
http://tit.dut.edu.ua/index.php/telecommunication/index
http://tit.dut.edu.ua/index.php/telecommunication/index
https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/issue/archive
https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/issue/archive
https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/issue/archive
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Газети і журнали університету 
  
№ 

п/п 
Назва 

видання 
Період. 
виходу 

Газета/ 
журнал 

Видання 
укр./заруб. 

Місце 
збереження 

1. 
Бюджетна 
бухгалтерія 

52 на рік 
газета 

укр. вид. бух. 

2. 
Бібліотечний 
форум 

4 на рік 
журнал 

укр. вид. 
інформ.-

бібліогр. від. 

3. 
Бібліотечна 
планета 

4 на рік 
журнал 

укр. вид. 
інформ.-

бібліогр. від. 

4. Вища школа 12 на рік журнал укр. вид. ч.з. № 2 

5. Урядовий кур’єр 245 на рік газета укр. вид. ч.з. № 2 

6. 
Фінансовий 
контроль 

12 на рік 
журнал 

укр. вид. бух. 
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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.  Економічний факультет 
вул. Суворова, 52,  

т. 7-40-97 

4.  Педагогічний факультет 
вул. Семона Петлюри, 1Б,  

т. 3-34-92 

5.  Природничий факультет 
вул. Огієнка, 61 

(центральний абонемент) 

6.  Фізико-математичний факультет 
вул. Семона Петлюри, 1,  

т. 3-16-01 

7.  Читальний зал № 1 
вул. Огієнка, 61  

(4-й поверх) 

8.  Читальний зал № 2 
вул. Огієнка, 61  

(2-й поверх) 

9.  
Читальний зал історичного 

факультету № 3 

вул. Татарська, 14,  

т. 7-62-23 
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