
Список періодичних видань,  

які отримує бібліотека НАКККіМ на 2018 рік 

ГАЗЕТИ 

 

 

«Бюджетна бухгалтерія» 

Газета для бухгалтерів і економістів бюджетної сфери 

Мова видання: українська 

Періодичність: 4 рази в місяць 

Веб-сторінка: 

https://buhgalter.com.ua/other/editions/budget/byudzhetna-

buhgalteriya/ 

 

 

 

«Дзеркало тижня» 

Світова політика та економіка, проблеми науки, освіти, 

медицини, новини культури, історичні нариси. 

Мова видання: українська 

Періодичність: щотижня 

Веб-сторінка: 

http://gazeta.dt.ua/ 

 

 

 

«Культура і життя» 

Загальнодержавна українська щотижнева газета. 

Засновники видання — Міністерство культури України, 

Центральний комітет профспілки працівників культури 

України, трудовий колектив редакції. Видавець — ДП 

«Національне газетно-журнальне видавництво». 

Мова видання: українська 

Періодичність: щоп’ятниці 

Веб-сторінка: 

http://cultua.media/gazeta-kultura-zhittja 

 

 

 

 

https://buhgalter.com.ua/other/editions/budget/byudzhetna-buhgalteriya/
https://buhgalter.com.ua/other/editions/budget/byudzhetna-buhgalteriya/
http://gazeta.dt.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9F_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9F_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB
http://cultua.media/gazeta-kultura-zhittja


«Молодь України» 

Мова видання: українська 

Періодичність: 4 рази на місяць 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новости медицины и фармации» 

Публікація про нове у медицині, фармації, реклама 

Мова видання: російська 

Періодичність: 16 разів на рік 

Веб-сторінка: 

http://www.mif-ua.com/archive/gazeta-novosti-meditsinyi-

i-farmatsii/about  

 

 

 

 

 

 

«Освіта України» 

Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик  

Мова видання: українська 

Періодичність: 4 рази на місяць 

Веб-сторінка: http://tyzhnevyk-osvita.net/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mif-ua.com/archive/gazeta-novosti-meditsinyi-i-farmatsii/about
http://www.mif-ua.com/archive/gazeta-novosti-meditsinyi-i-farmatsii/about
http://tyzhnevyk-osvita.net/


 

 

 

«Освіта України» 

Єдине офіційне друковане видання Міністерства освіти і 

науки України 

Мова видання: українська 

Періодичність:щопонеділка 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецвипуск газети «Освіта України» 

Повідомлення про захист дисертацій та матеріали колегії 

ДАК 

Мова видання: українська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Українська Музична Газета» 

Висвiтлює найважливiшi подiї музичного життя України. 

Iнформує про дiяльнiсть музичних шкiл, середнiх і вищих 

музичних навчальних закладiв України. 

Мова видання: українська 

Періодичність:4 рази на рік 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

 

 

 

 

«Урядовий кур'єр» 

Засновник — Кабінет Міністрів України. 

Видання центральних органів виконавчої влади України 

Мова видання: українська 

Періодичність: 5 разів на тиждень 

Веб-сторінка: 

http://ukurier.gov.ua/uk/accounts/login/?next=/uk/archive/ 

 

 

 

 

 

 

 
«Факты и комментарии» 
Мова видання: російська 

Періодичність: 5 разів на тиждень 

Веб-сторінка: 

http://fakty.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ukurier.gov.ua/uk/accounts/login/?next=/uk/archive/
http://fakty.ua/


ЖУРНАЛИ 

 
 

 
 

«Актуальні проблеми економіки» 

Фаховий економічний журнал. 

Індексується у Міжнародних наукометричних базах даних 

Мова видання: українська, англійська, російська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: 

http://eco-science.net/aboutus.html 

 
 

 

 

 

«Антиквар» 

Журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании 

Мова видання: російська 

Періодичність: 10 разів на рік 

Веб-сторінка: 

http://antikvar.ua/ 

 

 

 

 

«Артклас» 

Всеукраїнський освітньо-мистецький часопис «Артклас» – 

ексклюзивний посібник для вчителів образотворчого 

мистецтва, художньої культури, керівників художніх студій, 

викладачів та студентів гуманітарних та художніх ВНЗ 

Мова видання: українська 

Періодичність: 2 рази на рік 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

http://eco-science.net/aboutus.html
http://antikvar.ua/


 

 

«Балет» 

О чем пишет на своих страницах журнал? Конечно же, о 

балете, его творцах: композиторах, хореографах, 

художниках, артистах. О балетных спектаклях- старых, 

которые стали классическим наследием, и новых, только 

начинающих жить на сцене. 

Мова видання: російська 

Періодичність: 6 разів на рік 

Веб-сторінка: 

http://www.russianballet.ru/rus/info.htm  

 

 

 

 

 

«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. 

Мова видання: українська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

«Бібліотечна планета» 

Науково – виробничий журнал. Відповідає за журнал 

Національна парламентська бібліотека України 

Мова видання: українська 

Періодичність: щоквартально 

Веб-сторінка: 

http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=5907 

 

 

 

 

http://www.russianballet.ru/rus/info.htm
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=5907


 

«Бібліотечний вісник» 

Науково-теоретичний та практичний журнал у галузі 

бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, 

книгознавства та інформаційної діяльності. 

Видавець Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського 

Мова видання: українська 

Періодичність: 6 разів на рік 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

«Бібліотечний форум: історія, теорія і практика» 

Журнал є науковим і публікує результати наукових 

досліджень бібліотекознавців та дослідників галузі 

бібліотекознавства, окреслює і визначає наукову 

проблематику, яка потребує дослідження, висвітлює 

теоретичні бібліотекознавчі аспекти та запрошує до публікації 

у журналі науковців – докторів та кандидатів наук 

бібліотечної галузі, заслужених працівників культури, які 

мають значний досвід роботи. 

Мова видання: українська 

Періодичність: щоквартально 

Веб-сторінка: http://www.libraryforum.info/  

 

 

 

 

Журнал «ВЫШИВАНКА» 

Уроки майстерності та шедеври вишивки. Кольоровий журнал 

з порадами, фото робіт читачів і схемами вишивок 

(вишиванки, рушники, картини). В червні та липні - номери з 

найкращими схемами. 

Мова видання: російська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92.%D0%86.%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92.%D0%86.%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://www.libraryforum.info/


 

«Вища освіта України» 

Теоретичний та науково-методичний журнал. Містить 

матеріали з проблем організації та розвитку вищої освіти в 

Україні, методології і методики освітнього процесу, висвітлює 

моделі освіти і навчання в зарубіжних країнах  

Мова видання: українська 

Періодичність: 4 рази на рік 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

Нормативний бюлетень «Відомості Верховної Ради 

України» 

Бюлетень виконує завдання відповідно до ст. 139 Регламенту 

Верховної Ради України «Опублікування, зберігання законів, 

постанов та інших актів, прийнятих Верховною Радою 

України». 

Мова видання: українська 

Періодичність: щотижня 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

Вісник Книжкової палати  
Науково-практичний журнал який висвітлює книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство, видавничу 

діяльність, нормативно-правове забезпечення книговидання та 

книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди 

випуску видань в Україні.  

Засновник Державна наукова установа "Книжкова палата 

України імені Івана Федорова" 

Мова видання: українська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: відсутня 



 

«Вокруг света» 

Перший загальнонаціональний пізнавальний журнал. 

Легендарне видання, відоме з 1861 року. Змістовна, 

різнопланова, цікава інформація про географію, історію, 

культуру, медицину, технології, мандри.. 

Мова видання: російська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: 

https://vokrugsveta.ua/  

 

 

 

 

 

«Джаз» 

Мова видання: російська 

Періодичність: 4 рази на рік 

Веб-сторінка: 

http://jazzmag.com.ua/ 

 

 

https://vokrugsveta.ua/
http://jazzmag.com.ua/


 

Діловодство та документообіг 

Незамінний помічник для діловодів, секретарів, 

працівників архіву підприємства, кадровиків, бухгалтерів, 

керівників структурних підрозділів та ін. 

Мова видання: українська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: 

http://dilovodstvo.com.ua/ 

 

 

 

 

 

«Дім, сад, город» 

Виробничо-практичний журнал найпопулярніший в 

Україні. Народне видання для всіх, чиє життя та праця 

пов’язані із землею. Журнал має три постійних головних 

розділи ―Щедра грядка‖, ―Ходімте в сад‖ і ―Домашня 

ферма‖, які друкуються на 32 повнокольорових сторінках, а 

також безкоштовну вкладку (журнал у журналі) ―Господар‖ 

(чорно-білий друк) на 16 сторінках. 

Мова видання: українська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: 

http://www.dimsadgorod.com/ 

 

 

 
 
 

http://dilovodstvo.com.ua/
http://www.dimsadgorod.com/


 

 

«Довідник кадровика» 

Професійний журнал для успішних кадровиків. В журналі 

бліц-інструкції для щоденної роботи. Відповіді на складні 

запитання з посиланнями на законодавство: прості поради; 

поетапні рекомендації (зразки наказів, записів у трудові 

книжки, облікових документів, форми журналів, звітів). 

Професійно про сучасне кадрове діловодство: всі 

нормативно-правові акти (закони, постанови, накази, 

роз’яснення). 

Мова видання: українська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: 

http://www.kadrovik.ua/content/pro-zhurnal 

 

 

«Інформаційний збірник та коментарі Міністерства 

освіти і науки України» 

Офіційне видання МОН України. В журналі рішення колегії, 

накази, типові навчальні плани, рекомендації та коментарі з 

питань вищої, професійної, середньої, початкової, 

дошкільної та позашкільної освіти. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 3 рази в місяць 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

 

«Идеи Вашего Дома» 
Ведущее российское издание по вопросам ремонта и 

обустройства интерьера. Журнал предлагает большое количество 

планировочных и оформительских решений, обзоры ремонтно-

строительных материалов, мебели, техники и оборудования. 

Читатель найдет в журнале достоверную и независимую 

информацию о новых товарах и услугах, современных 

материалах и известных торговых марках. 

Мова видання: російська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: 

http://www.ivd.ru/ 

 

 

 

 

http://www.kadrovik.ua/content/pro-zhurnal
http://www.ivd.ru/


 

«Интерьер + дизайн» 

Новости в мире дизайна и интерьера, интересные статьи 

про стили интерьеров, оформление помещений, ремонт и 

отделку, элементы декора. Одно из самых качественных 

отечественных интерьерных изданий о лучшем в западной 

и российской культуре, грядущих дизайн-тенденциях и 

последних новинках. 

Мова видання: російська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: 

http://www.interior.ru/ 

 

 

 

 

 

«Квіти України» 

На сторінках журналу ви знайдете поради до часу, 

інформацію про найрізноманітніші квіти, агротехніку, 

вирощування у відкритому та закритому ґрунті, новинки 

вітчизняної і зарубіжної селекції, фоторепортажі з 

виставок квітів і конкурсів флористів, відповіді фахівців 

на листи читачів, поради ландшафтних архітекторів. 

Постійні рубрики, які полюбилися нашим читачам, 

розкажуть про сади і парки, кімнатні рослини, ботанічні 

сади світу, сукулентні та водяні рослини, як прикрасити 

і упорядкувати садову ділянку, квітник, садибу, 

створити сад на підвіконні та в домі. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 1 раз в два місяця 

Веб-сторінка: 

http://www.dimsadgorod.com/magazines/kviti/about  

 

 

 

 

«Кіно-Театр» 

Ілюстроване видання, аналітичний і водночас 

популярний мистецький журнал - посередник між 

українським глядачем та подіями сучасного світового 

театрального і кінопроцесу.  

Мова видання: українська 

Періодичність: 1 раз в два місяця 

Веб-сторінка: 

http://ktm.ukma.edu.ua/ 

 

 
 
 
 

 

http://www.interior.ru/
http://www.dimsadgorod.com/magazines/kviti/about
http://ktm.ukma.edu.ua/


«Ландшафтный дизайн» 

Журнал ландшафтный дизайн - первое российское издание 

о декоративном садоводстве. Журнал знакомит читателей 

с наиболее известными садами и парками России и мира, 

лучшими работами по ландшафтному дизайну. В журнале 

представлены модные стили и направления ландшафтного 

дизайна, информация о современных технологиях 

проведения ландшафтных работ. Журнал позволит вам 

взглянуть на оформление ландшафта по-новому и 

почувствовать стиль сегодняшнего дня. 

Мова видання: російська 

Періодичність: 6 разів на рік 

Веб-сторінка: 

http://www.gardener.ru/library/magazin/land-diz/ 

 

 

 

 

 

«Ландшафт и архитектура» 

Журнал про ландшафтний дизайн, ландшафтний 

урбанізм, архітектуру середовища.  

Мова видання: російська 

Періодичність: 6 разів на рік 

Веб-сторінка:  http://laburo.com.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Літопис авторефератів дисертацій» 

Державний бібліографічний покажчик України. Містить 

бібліографічну інформацію про автореферати дисертацій, 

захищених у наукових і вищих навчальних закладах 

України на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата наук. 

Мова видання: українська 

Періодичність: щоквартально 

Веб-сторінка: відсутня 
 
 

 

  

http://www.gardener.ru/library/magazin/land-diz/
http://laburo.com.ua/


 

«Маркетинг и реклама» 

«Маркетинг и реклама» – первый в Украине 

маркетинговый журнал, ведущее международное 

специализированное издание по маркетинговой тематике. 

Журнал предназначен, в первую очередь, для практиков в 

сфере рекламы и маркетинга. Большинство авторов 

журнала - практики, поэтому публикации в журнале 

имеют практическую ценность. 

Мова видання: російська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: 

https://www.mr.com.ua/  
 

 

 

«Мистецтво та освіта» 

Всеукраїнський науково-методичний журнал. Засновники: 

Міністерство освіти і науки України. Знайомить із новими 

досягненнями в царині культури, мистецтва і мистецької 

педагогіки; друкує нові навчальні програми, інформаційні 

матеріали, методичні рекомендації та розробки, а також 

нотні додатки. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 4 рази на рік 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

 

«Міжнародний туризм» 

Щодвомісячний україномовний журнал про мандрівки та 

відпочинок. На його сторінках можна прочитати про 

заморські дивовижі та вітчизняні цікавини, природні та 

рукотворні чудеса планети, познайомить із відомими 

мандрівниками й митцями. Видання представляє провідні 

торгові марки, публікує матеріали про автоподорожі, 

спорт, здоров’я, товари для відпочинку та комфорту, 

пропонує сотні варіантів відпочинку. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 6 разів на рік 

Веб-сторінка: http://intour.com.ua/  

 

https://www.mr.com.ua/
http://intour.com.ua/


 

«Музика»  

Музичний ілюстрований науково-популярний журнал. В 

ньому представлено музичну культуру України в усьому 

її розмаїтті: історія мистецтва, творчість українських 

композиторів і виконавців різних жанрів, фестивалі, 

конкурси, концерти, музичні вистави, проблеми 

молодіжного мистецтва, освіти, науки, музичне життя 

української діаспори тощо. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 6 разів на рік 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

«Народна творчість та етнологія» 
Науковий журнал. Засновники: Національна академія 

наук України та Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН 

України. 

В журналі висвітлено: історію та теорію українського 

фольклору, етнологію та народне мистецтво. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 6 разів на рік 

Веб-сторінка: 

http://nte.etnolog.org.ua/ 

 
 

 

 

 

«Образотворче мистецтво» 

Мистецький журнал. Висвітлює український стан 

образотворчості, практика сучасних мистців та виставки, 

українське мистецтво у світі, українське традиційне 

мистецтво, мистецькі школи та традиції, глибинні 

джерела творчості, портрети художників минулого і 

сучасності тощо. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 1 раз на 2 місяці 

Веб-сторінка: 

http://artukraine.com.ua/n/zhurnal-obrazotvorche-mistectvo-

vidznachit-80-richchya/#.V0bk-uRDSic 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://nte.etnolog.org.ua/
http://artukraine.com.ua/n/zhurnal-obrazotvorche-mistectvo-vidznachit-80-richchya/#.V0bk-uRDSic
http://artukraine.com.ua/n/zhurnal-obrazotvorche-mistectvo-vidznachit-80-richchya/#.V0bk-uRDSic


 

 

«Офіційний вісник України» 

Український інформаційний бюлетень, офіційне 

друковане видання. Засновник Міністерство юстиції 

України, ДП "Українська правова інформація 

Видання бюлетеня «Офіційний вісник України» сприяє 

доведенню до відома громадян і юридичних осіб законів 

та інших нормативно-правових актів, що визначають 

права та обов'язки громадян, забезпечує доступ до 

офіційних джерел правової інформації. 

Мова видання: українська 

Періодичність: двічі на тиждень 

Веб-сторінка: 

http://ovu.com.ua/ 

 

 

«Охорона праці і пожежна безпека» 

У журналі: законодавство — з оперативними 

роз’ясненнями; атестація робочих місць, організація 

медоглядів; роботи з підвищеною небезпекою; 

підготовка до перевірок, розслідування нещасних 

випадків. 

У щомісячному практичному вкладенні: нормативно-

правова база з акцентами і змінами; документи зі 

зразками заповнення; поради та консультації експертів; 

досвід коллег. 

Мова видання: українська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: 

http://oppb.com.ua/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ovu.com.ua/
http://oppb.com.ua/


 

«Пам'ятки України: історія та культура» 
Науково-популярний ілюстрований журнал. Основні теми 

— національна культура, вітчизняна історія, краєзнавство, 

пам'яткознавство, українознавство, музейництво, 

археологія, архітектура, фольклор, етнографія. 

Мова видання: українська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: відсутня 

 
 

 

 

 

«Педагогіка і психологія» 

Національно-теоретичний та інформаційний вісник 

Національної академії педагогічних наук України. 

Грунтовно висвітлюються питання педагогіки і психології, 

актуальні проблеми діяльності загальноосвітньої, 

професійно-технічної та вищої школи. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 4 рази в рік 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

 

«Післядипломна освіта в Україні» 

Міжгалузевий науково-освітній журнал. Це фахове 

видання, яке порушує актуальні питання теорії і практики 

неперервної освіти, освіти упродовж життя, сприяє 

можливості широкого обговорення досвіду реформування, 

визначення спільних завдань, консолідації зусиль навколо 

найактуальніших проблем освіти дорослих. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 2 рази на рік 

Веб-сторінка: відсутня 

 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

«Салон» 

Журнал отражает тенденции в сфере интерьерной моды и 

дизайна, обеспечивает читательскую аудиторию наиболее 

полной информацией в области предметного и 

интерьерного дизайна, архитектуры, искусства.  

Мова видання: російська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: 

http://salon.com.ua/about/ 

 

 

 

 

«Speak out» 

Цветной иллюстрированный журнал для изучающих и 

преподающих английский язык. На его страницах - 

информация об англоязычных странах, новости 

музыкальной жизни, короткие рассказы, сценарии пьес для 

постановки в школьных театрах, поэтические конкурсы, 

тексты популярных песен, кроссворды и чайнворды, 

психологические тесты, логические задачи, а также такие 

серьезные вещи, как образцы заданий, предлагаемых 

абитуриентам на вступительных экзаменах. 

Мова видання: англійська 

Періодичність: 1 раз в два місяці 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 

«СУЧАСНА ВИШИВКА» 

Краса та оригінальність нашої спадщини у поєднанні з 

сучасними модними тенденціями втілюється у сучасній 

вишивці. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 6 разів на рік 

Веб-сторінка: немає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://salon.com.ua/about/


 

«УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА» 

Дійсно український журнал про рушники, вишиванки, 

скатертини, ікони, картини, подушки... Про все те, що 

відображає душу українця – про українську вишивку. 

Мова видання: українська 

Періодичність: щомісяця 

Веб-сторінка: немає 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Українська культура» 

Один із найстаріших культурологічних журналів в Україні. 

Основні теми — музика, кіно, література, образотворче 

мистецтво, архітектура, нові медіа, дизайн, фотографія 

Мова видання: українська 

Періодичність: раз на два місяці 

Веб-сторінка: 

http://uaculture.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

«Український театр» 

Всеукраїнський ілюстрований науково-популярний 

журнал, на сторінках якого висвітлюється історія і 

сучасний стан театрального мистецтва.  

Мова видання: українська 

Періодичність: раз на два місяці 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 
 
 
 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uaculture.blogspot.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE


«Український туризм» 
Періодичне друковане видання для професіоналів 

туристичного бізнесу. Видається в Києві українською 

мовою. Журнал висвітлює актуальні події в світі туризму; 

найкращі пропозиції туроператорів за напрямком; 

коментарі учасників ринку; тенденції світового 

туристичного ринку. 

Мова видання: українська 

Періодичність: 6-7 разів на рік 

Веб-сторінка: відсутня 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Шоу-Мастер» 

Профессиональное издания о технике для 

звукорежиссѐров, художников по свету, виджеев, 

диджеев, продюсеров и музыкантов. Журнал о 

профессиональной шоу-технике: звук, свет, видео, 

сценические конструкции и, конечно, о людях, которые с 

этим работают 

Мова видання: російська 

Періодичність:  

Веб-сторінка: 

http://www.show-master.ru/ 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.show-master.ru/

