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Одним із найпоширеніших джерел задоволення

інформаційних потреб користувачів бібліотеки є періодичні

видання, в яких відображено інформацію про наукові

досягнення в різних сферах діяльності. Тому для бібліотек

велике значення має формування оптимального фонду

періодичних видань.



«Артклас» – це елітне науково-мистецьке

видання з мистецтва та художньої культури для

дітей та молоді. Журнал представляє великий

фаховий інтерес для керівників гуртків та

викладачів образотворчого мистецтва, художньої

культури загальноосвітніх навчальних закладів,

студентів художньо-естетичних факультетів ВНЗ.

Артклас



Археологія
У журналі публікуються статті з проблем давньої

історії та археології України від первісності до

середньовіччя, розглядаються різні теоретичні

питання з археологічних досліджень і суміжних

дисциплін, публікуються нові матеріали і

результати досліджень археологічних пам'яток на

території України та за кордоном, розміщуються

біографічні матеріали та розвідки з історії

археології, друкуються рецензії на наукові праці та

хроніка наукового життя Інституту археології та

інших археологічних установ України.



Банківська справа

Журнал для працівників банківських установ,

державних службовців, економістів, науковців,

викладачів вузів, аспірантів та студентів

економічних спеціальностей. Тематика журналу:

становлення та перспективи розвитку фінансової та

банківської систем в Україні; досвід

функціонування провідних держав світу та

можливість використання цього досвіду в Україні;

дослідження принципів діяльності та

організаційної структури банків; організація

системи міжбанківських комунікацій; застосування

сучасних методів обробки фінансових показників.



Безпека життєдіяльності

Цей журнал висвітлює питання організації безпеки

життєдіяльності в навчально-виховних закладах,

установах, організаціях. Надає офіційну інформацію

Міністерства освіти і науки України та Міністерства

надзвичайних ситуацій з питань безпеки

життєдіяльності, охорони праці, пожежної та

радіаційної безпеки, надзвичайних ситуацій,

побутового травматизму.



Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія

У фаховому науковому журналі висвітлюються

актуальні питання у галузі інформаційної

бібліотечної та архівної справи. Видання адресоване

фахівцям у галузі бібліотекознавства,

документознавства, архівознавства, соціальних

комунікацій та інформаційної діяльності, а також

науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, усім,

хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і

прикладного характеру.



Бібліотечна планета

Науково-виробничий журнал, адресований

бібліотечним фахівцям, науковцям,

викладачам, аспірантам, студентам закладів

вищої освіти, що займаються підготовкою

бібліотечних та інформаційних працівників.



Науково-теоретичний та практичний журнал

адресований працівникам бібліотек, архівів та

інформаційних служб, а також викладачам,

студентам та аспірантам закладів вищої освіти, які

готують фахівців у галузі бібліотечно-

інформаційної діяльності. У журналі публікуються

статті, що репрезентують наукові дослідження з

бібліотекознавчої тематики.

Бібліотечний вісник



Цей журнал публікує оригінальні дослідження в

усіх прикладних областях зоології: фауна і

систематика, екологія, етологія, описова та

порівняльна морфологія, фізіологія, зоологічні

аспекти охорони природи.

Вестник Зоологии



Щомісячний журнал з організації освітньої

роботи в дошкільному навчальному закладі. У

журналі міститься інформація про: новітні

підходи до організації освітнього процесу,

інноваційні освітні технології, особливості

методичної роботи з огляду на циклограму

діяльності вихователя-методиста, різні методи

моніторингу рівня розвитку дитини дошкільного

віку, шляхи оптимізації роботи методичного

кабінету, способи формування та наповнення

розвивального предметно-ігрового середовища

Вихователь-методист дошкільного закладу



Теоретичний та науково-методичний часопис.

Науковофахове видання у галузі педагогіки та

філософії. Тематика: висвітлення актуальних питань

методології і методики освітнього процесу, політики

освіти, проблем організації та розвитку вищої освіти

в Україні, моделі освіти і навчання в зарубіжних

країнах.

Вища освіта України



В журналі регулярно публікуються статті відомих

в Україні науковців, керівників, викладачів

закладів вищої освіти, найважливіші документи

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

України, комплексно висвітлюється досвід

діяльності українських та зарубіжних вищих

навчальних закладів. Журнал внесено до Переліку

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт з

педагогіки та філософії на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук.

Вища школа



Журнал висвітлює питання книгознавства,

бібліотекознавства й бібліографознавства. Публікує

матеріали з питань видавничої діяльності,

нормативно-правового забезпечення книговидання і

книгорозповсюдження, аналітично-статистичні

огляди випуску видань в Україні, проблемні статті

про розвиток ЗМІ, книжкової та бібліотечної

справи, рецензії й огляди нових видань, історичні

розвідки.

Вісник книжкової палати



Журнал присвячено іноземній літературі,

культурі, мистецтву та суспільно-політичним

акцентам зарубіжних країн та їх зв'язків з

Україною.

Всесвіт



Науково-методичний журнал призначений

для учителів світової літератури та російської

мови, методистів, науковців, аспірантів,

студентів, а також учнів загальноосвітніх

навчальних закладів. В журналі друкуються:

нормативні документи профільного

Міністерства; досвід кращих учителів у

школах країни; методичні матеріали для

позакласної роботи; праці вітчизняних

літературознавців, їхні дослідження з

широкого кола літературно-мистецьких явищ

в Україні та за кордоном.

Всесвітня література в сучасній

школі



Журнал публікує матеріали з гуманітарних аспектів

екології та охорони природи (екологічної етики,

природоохоронної естетики, екологічної теології,

екологічної етнософії, екологічної етнографії,

соціальних проблемах охорони природи, заповідної

справи, зоозахисту, радикальної охорони природи,

історії охорони природи).

Гуманитарный экологический журнал



У «Дзвоні» публікують сучасну українську

прозу, поезію, історичні розвідки, рецензії на

книги та твори мистецтва. Містить статті про

письменників, критиків, перекладачів,

літературознавців, бібліографів,

фольклористів, а також про літературні течії,

об’єднання, музеї, видавництва, періодичні

видання, альманахи тощо.

Дзвін



Науково-методичний журнал, призначений для

вчителів-словесників загальноосвітніх шкіл,

викладачів середніх спеціальних і вищих

навчальних закладів. Публікує матеріали з

актуальних питань мовознавства й

літературознавства, методики викладання

української мови й літератури, методичні

рекомендації, розробки уроків, матеріали

олімпіад, конкурсів, мовні консультації, сценарії

виховних заходів, рецензії.

Дивослово



Журнал допомагає поліпшити і спростити роботу

зі службовими документами, удосконалити

документаційні процеси на підприємствах різних

форм власності та підпорядкування.

Працівники будуть складати і оформляти різні

службові документи, чітко розумітимуть всі етапи

виконання документів, будуть правильно готувати

їх до передачі на зберігання в архіви підприємств,

установ, організацій

Діловодство



Щомісячний науково-методичний журнал МОН

України для керівників та методистів усіх ланок

дошкільної освіти, вихователів, психологів,

музкерівників, логопедів, батьків дошкільнят.

Матеріали, які необхідні всім фахівцям, – в

одному журналі.

Дошкільне виховання



Науково-популярний екологічний всеукраїнський

журнал, тематичну спрямованість журналу

визначають актуальні проблеми пошуків

вітчизняних учених у галузі екології, ботаніки,

біології, екологічного права та екологічного

виховання. На його сторінках Ви не тільки

знайдете інформацію про сучасні досягнення

науки, а й зможете дізнатись про найгостріші

екологічні проблеми, вплив довкілля на здоров’я

людини, розвиток екотуризму.

Екологічний вісник



Науково-виробничий журнал входить до

переліку видань для публікації результатів

дисертаційних робіт здобувачів кандидатських і

докторських ступенів. Тематичною

спрямованістю видання є висвітлення питань

промислової екології, науково-технічних

проблем захисту навколишнього природного

середовища, енерго- та ресурсозбереження,

утилізації промислових і побутових відходів,

непридатних хімічних засобів захисту рослин

та ін. відходів.

Экология и промышленность



Економіка і прогнозування

На сторінках журналу друкуються матеріали щодо

перспектив розвитку економіки, науки, техніки,

технологій, шляхів і методів розв'язання проблем

соціально-ринкових перетворень та

функціонування нової економічної моделі,

висвітлюються актуальні питання поєднання

економіки та політики, творчі дискусії з проблем

суспільних трансформацій, події наукового життя.

Журнал розраховано на наукових працівників,

викладачів, аспірантів і студентів вищих

навчальних закладів, працівників державних

структур.



У журналі друкуються методичні,

літературознавчі, мистецтвознавчі,

культурологічні статті та розробки уроків.

Журнал створений для вчителів світової

літератури, науковців, філологів, аспірантів,

студентів, а також для всіх тих, хто цікавиться

світовою літературою.

Зарубіжна література в школах України



Офіційне видання МОН України. Друкуються

рішення колегії, накази, типові навчальні

плани, рекомендації та коментарі з питань

вищої, професійної, середньої, початкової,

дошкільної та позашкільної освіти.

Інформаційний збірник для освітян



«Кадровик України» — професійне видання

для кадровиків, юристів, менеджерів з

персоналу й інших фахівців HR-служб.

Журнал виходить щомісяця обсягом 114

сторінок, в ньому глибоко та всебічно

розглядаются й аналізуються усі "кадрові"

питання: трудове право, кадровий облік,

судова практика, діловодство, соціальне

страхування та багато іншого.

Кадровик України



Професійне і практичне відомче видання, що

комплексно висвітлює казначейську

проблематику, досвід роботи казначейських

організацій, методологію казначейського

обслуговування бюджетів, бухгалтерського

обліку та звітності у системі держуправління.

Казна України



Літературно-художній і громадсько-політичний

журнал письменників України. Журнал «Київ»

було створено у 1983 році. Першим його головним

редактором став український письменник

Володимир Дрозд (Лауреат Державної премії

України імені Тараса Шеченка 1992р.). Тематика:

література, публіцистика, критика, мистецтво.

Київ



Тематика журналу охоплює всі аспекти

інформатизації освіти, особливо інформатизації

загальноосвітніх навчальних закладів.

Журнал також висвітлює теоретико-методичні і

практичні аспекти навчання інформатики.

Комп’ютер в школі та сім’ї



Тижневий журнал українською. Виходить

щочетверга на 52-х сторінках. Основні новини

України та світу. Розділи "Події", "Оцінки",

"Люди та речі" піднімають основні

суспільнополітичні проблеми. Актуальні інтерв'ю

й гарячі спец теми. Змістовні репортажі. Цікаві

подорожі, історія. Новини культури.

"Щоденники" з цікавими людьми. Жива мова

викладу матеріалів.

Країна



На сторінках журналу можна прочитати

матеріали про вітчизняні та іноземні курорти,

рукотворні та природні чудеса планети. У

кожного, хто має змогу читати журнал є чудова

нагода познайомитися з відомими мандрівниками

та митцями, які діляться з читацькою аудиторією

своїми враженнями про найвіддаленіші куточки

планети. Читач також знайде змістовну і цікаву

інформацію про найрідкісніших представників

тваринного та рослинного світу.

Міжнародний туризм



Журнал аналізує мовну ситуації в Україні та

різних її регіонах. На його сторінках регулярно

вміщуються матеріали наукових конференції,

«круглих столів», дискусій з актуальних проблем

мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних

номерах опубліковані доповіді українських

мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів

висвітлює основні події мовознавчого життя в

Україні та за її межами.

Мовознавство



На сторінках журналу ви знайдете цікаві

матеріали про міжнародні конкурси та фестивалі,

концерти, оперні й балетні вистави, діяльність

відомих музичних колективів, проблеми

молодіжного мистецтва, освіти, науки, музичного

життя української діаспори. А також

познайомитесь з творчими портретами славетних

композиторів, прочитаєте інтерв'ю з відомими

музикантами.

Музика



Навчально-методичне видання орієнтоване на

учнів, викладачів і директорів музичних шкіл та

спеціалізованих музичних навчальних закладів.

Виходить окремими випусками для різних

інструментів і для різних класів. Місить ноти

кращих класичних та сучасних українських і

зарубіжних композиторів.

Музична школа



У журналі висвітлюються питання історії та

теорії етнології, фольклору та народного

мистецтва, подаються розвідки та матеріали

експедиційні студії, хроніки, критично-

бібліографічні огляди нових видань, де

відображено досягнення в галузі культурної

антропології українського та інших народів світу.

Видання містить ілюстрований матеріал.

Народна творчість та етнологія



Концепція видання передбачає побудову єдиного

інформаційного простору в галузі освіти,

висвітлення можливостей українських і зарубіжних

навчальних закладів усіх форм і типів,

популяризацію нових освітніх технологій.

Оригінальні, всебічні, глибокі дослідження питань

у рубриках «Освіта та суспільство», «Організація та

управління», «Методологія освіти», «Міжнародне

співробітництво», «Літопис» приваблюють до

«Нового колегіуму» фахівців, які не тільки мають

можливість отримувати зі сторінок журналу

актуальну інформацію, а й ділитися своїми

думками та досвідом, брати участь в обговореннях

та дискусіях.

Новий колегіум



Журнал висвітлює українське візуальне мистецтво,

практики сучасних мистців та виставки, українське

мистецтво у світі, українське традиційне

мистецтво, мистецькі школи та традиції, глибинні

джерела творчості, портрети художників минулого і

сучасності. Виходять тематичні видання,

присвячені Шевченкіані, художникам Львова,

Одеси, Полтави, українській сценографії,

монументальному мистецтву, скульптурі. Видання

висвітлює також процес інтеграції українського

мистецтва в європейський та світовий контекст.

Образотворче митецтво



Нормативно-правове регулювання» має завданням

інформування читачів про нормативно-правові

акти, які регулюють правовідносини в галузі освіти.

Включає акти з питань вищої, середньої,

професійно-технічної, позашкільної, дошкільної

освіти.

Освіта в Україні



Журнал став ланкою, яка поєднала у спільному

занепокоєнні станом охорони праці на виробництві

лідерів проф-спілок, державних службовців,

керівників і спеціалістів підприємств, організацій

та установ, науковців і виробничників усіх галузей

економіки.

Охорона праці



Науково-популярний ілюстрований журнал.

Основні теми — національна культура, вітчизняна

історія, краєзнавство, пам'яткознавство,

українознавство, музейництво, археологія,

архітектура, фольклор, етнографія. Журнал про

старожитності, культурні надбання та духовні

скарби України.

Пам’ятки України



В журналі публікуються новітні ідеї педагогіки,

психології, результати актуальних фахових

досліджень. Тут Ви прочитаєте рекомендації, як

організувати навчальний процес відповідно до

сучасних вимог, за новими стандартами.

Початкова школа



Авторські матеріали науково-теоретичного та

практичного характеру, судової діяльності, з метою

розвитку української національної юридичної науки,

удосконалення чинного законодавства. На сторінках

видання публікуються науково-теоретичні та

практичні матеріали: з актуальних

загальнотеоретичних та галузевих правових питань,

правозастосовної практики, а також пропозиції до

законодавства, зарубіжний правовий досвід; практики

Європейського суду з прав людини, Конституційного,

Верховного та міжнародного комерційного арбітражу.

Право України



Видання для практичного психолога дошкільного

навчального закладу. Із журналом Ви отримаєте

методичне забезпечення та інструментарій,

організуєте заходи задля психологічної просвіти

батьків і педагогів, вестимете ділову документацію

легко і безпомилково, дізнаєтеся готові варіанти

розв’язання складних ситуацій та матимете

консультації фахівців - дефектологів, логопедів,

неврологів, педіатрів, реабілітологів, юристів,

економістів, соціальних педагогів. Щономера -

поради, анкети, пам’ятки для інформаційного

стенду.

Практичний психолог. Дитячий садок 



Український теоретико-методологічний

соціогуманітарний журнал. Входить до переліку

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт на

здобуття ступенів доктора і кандидата наук у

галузі психологічних наук.

Психологія і суспільство 



Журнал наукових знань, формування сучасного

наукового і культурного світогляду, висвітлення

проблем і здобутків світової та вітчизняної науки, а

також дискусій щодо глобальних викликів ХХІ

століття.

Світогляд 



Журнал публікує роботи теоретичного і

прикладного характеру в широкому спектрі

проблем, пов’язаних із системними дослідженнями

та інформаційними технологіями.

Системні дослідження та інформаційні

технології



Академічний науково-теоретичний журнал, який

публікує наукові статті й розвідки, що охоплюють

широке коло проблем, пов’язаних із вивченням

літератури, а саме: історія української літератури,

сучасна теорія літератури, історія зарубіжних

літератур, славістика, американістика,

джерелознавство і текстологія, порівняльне

літературознавство, літературне краєзнавство,

біобібліографія. Журнал має понад 40 рубрик із

різних сфер наукового життя, пов’язаних із

мистецтвом слова.

Слово і час



В журналі публікують оригінальні рецензовані

статті теоретико-методологічного і методичного

спрямування, інноваційні статті, які інформують

про результати емпіричних досліджень із

застосуванням як кількісних, так і якісних методів

з широкого спектру соціологічної тематики і

сприяють вдосконаленню методологічного

супроводу таких досліджень, а також матеріали,

які інформують про наукові дискусії та результати

наукової діяльності соціологічної спільноти

України на національному та міжнародному

рівнях, зокрема її комунікацію та співпрацю зі

світовим соціологічним співтовариством.

Соціологія: теорія, методика, маркетинг



Науково-теоретичний журнал для спеціалістів у

галузі фізичного виховання і спорту: наукових

працівників, викладачів закладів вищої освіти,

тренерів, докторантів, аспірантів, студентів,

спортсменів. Журнал містить наукові статті,

спрямовані на вирішення актуальних завдань галузі

фізичної культури і спорту.

Теорія і методика фізичного виховання і спорту



У журналі публікуються статті та інформаційні

матеріали за такими науковими напрямами: теорія і

практика управління соціальними системами;

філософські, психолого-педагогічні й соціологічні

основи управління; методологія досліджень та

моделювання соціальних систем; формування

творчої особистості; еліти та лідерства; соціальне

середовище як фактор управління; особистісний

чинник в управлінні.

Теорія і практика управління соціальними

системами



Український науковий журнал, що охоплює

дослідження у сфері фізичного виховання дітей,

підлітків і студентської молоді, фізичної реабілітації

та спортивного тренування. Заснований у 2000 році.

Статті публікуються українською, російською або

англійською мовами.

Теорія та методика фізичного виховання



Журнал висвітлює фундаментальні і прикладні

здобутки з географії та картографії. Публікує

оригінальні наукові статті з методології географічних

досліджень, історії науки. Вміщує також напрям про

відомих учених, педагогів; рецензії, хроніку

географічних подій і інформацію про здобутки

особистостей.

Український географічний журнал



В журналі висвітлюють результати досліджень у

галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-

педагогічними розробками фахівців мовою оригіналу,

долучення до новітніх розробок у педагогічній

практиці. Занурення у сучасне дискусійне поле теорії

педагогіки. Журнал призначений для науковців,

методистів, учителів загальноосвітніх навчальних

закладів України, викладачів та студентів вищих

навчальних закладів педагогічного профілю.

Український педагогічний журнал



Науково-інформаційне видання, призначене для

оперативного відображення змісту опублікованих в

Україні наукових видань із природничих, технічних,

медичних, суспільних і гуманітарних дисциплін. УРЖ

слугує для інформаційного забезпечення наукових

досліджень, інформування про результати наукової

діяльності та найновіші розробки вітчизняних учених

з усіх галузей знання, є важливим джерелом у системі

довідково-бібліографічного обслуговування різних

категорій читачів і користується попитом серед

науковців, фахівців, студентів.

Український реферативний журнал «Джерело»



У рубриках журналу розглядається сучасний стан

українського туризму; основні напрями розвитку

туристичного бізнесу та його вдосконалення; стратегія

підвищення привабливості України як суб'єкту ринку

туристичних послуг на міжнародному рівні.

Публікуються матеріали відомих експертів тревел-

галузі, де піднімаються питання сучасного

українського туризму.

Український туризм



Журнал висуває на перший план нові наукові роботи

українських вчених і їхніх колег. Огляди, в яких

обговорюються певні галузі неорганічної хімії, фізичної

хімії та електрохімії, органічної хімії та хімії полімерів,

що мають фундаментальну і технологічну важливість.

Журнал дає також короткий огляд історичних і

поточних подій в області хімії.

Український химический журнал



Науково-теоретичний та інформаційно-практичний

журнал, щомісячне видання Міністерства фінансів

України. Видання зорієнтоване на широку читацьку

аудиторію: працівників міністерств і відомств,

регіональних органів державної влади та місцевого

самоврядування України, керівників і фахівців усіх

галузей економіки, вчених і практиків, аспірантів і

студентів.

Фінанси України



Журнал покликаний допомагати розвитку

професійності та компетентності фінансових

інспекторів, працівників бухгалтерських і

фінансових служб, розвитку їх професійних знань

та практичних навичок, що безумовно сприятиме

мінімізації бухгалтерських помилок, правильному

веденню бухгалтерського обліку та фінансової

звітності, прийняттю законних і ефективних

управлінських рішень та, як наслідок,

забезпеченню результативної діяльності

підприємств та установ.

Фінансовий контроль



Науково-популярний журнал для всієї родини,

розрахований на широке коло читачів. Розкриває

невідомі, приховані факти української та світової

історії, розповідає про звичаї, побут українців та

народів світу. Журнал дає багато інформації, яку ви не

знайдете в інших виданнях. Публікує статті відомих

вчених України та світу. Журнал адресований

широкому загалу читачів, практично корисний для

вчителів, студентів, школярів.

Чумацький шлях



Популярне українське інформаційно-методичне

видання, без якого не обійдеться жоден освітянин. Це

журнал для вчителя — майстра своєї справи чи

початківця, мешканця мегаполісу чи сільського

регіону, фізика чи філолога. У «Школі» всебічно

висвітлюється шкільне життя, а героями статей є усі

учасники шкільного процесу — директори,

заступники директорів, учителі, школярі та їхні

батьки. Науково-практичні матеріали допоможуть

якісно підготуватися до проведення уроків.

Школа



Видання пропонує читачам статті з актуальних питань

розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого

регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції

судової практики, друкує коментарі до законодавства,

знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних

органів тощо. Матеріали видання відображають

сучасний стан і перспективи розвитку основних

складових правової системи України.

Юридична Україна




