
Фахові періодичні видання 

Журнали 

№  Найменування фахового періодичного видання  Роки 

надходження  

Вітчизняні видання 

1  Науковий журнал «Математичні машини і системи».  
Засновник та видавець: Президія академії наук України, Інститут 

проблем математичних машин і систем НАН України.  

Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 1137 від 20.12.1994.  

(Зареєстрований в Інтернаціональному Центрі реєстрації 

журналів, м. Париж, номер ISSN 1028-9763).  

Рік заснування: 1994.  

Періодичність видання: 4 рази на рік.  

Мова статей: українська, російська, англійська.  

http://www.immsp.kiev.ua  

1997 – 2016  

2  Збірник наукових праць “Оптоелектроніка та 

напівпровідникова техніка” Засновник та видавець: Інститут 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.  

Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 12257-141 від 30.01.2007.  

(номер ISSN 0233-7577).  

Рік заснування: 1982.  

Періодичність видання: 1 раз на рік.  

Мова статей: українська, російська, англійська.  

http://isp.kiev.ua/index.php/uk/component/content/article/965-

journals/5574-jornalopt  

1982-2016 

3  Міжнародний науковий журнал «Semiconductor Physics, Quantum 

Electronics and Optoelectronics» 

Засновник та видавець:  

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України.  

Свідоцтво про реєстрацію: № 4530  

номер ISSN 1560-8034 (друк); ISSN 1605-6582 (он-лайн) .  

Рік заснування: 1998.  

Періодичність видання: 4 рази на рік. 

Мова статей: англійська.  

http://journal-spqeo.org.ua  

1998-2016 

4  Український фізичний журнал 

Засновник та видавець:  
відділення фізики і астрономії Національної академії наук України 
ISSN 0372-400X (Українське видання) 
ISSN 2071-0186 (Англійське видання) 
ISSN 2071-0194 (в електронному вигляді) 
Рік заснування: 1956.  

Періодичність видання: 12 разів на рік. 

Мова статей: українська, англійська.  

http://www.ujp.bitp.kiev.ua  

 

http://isp.kiev.ua/index.php/uk/component/content/article/965-journals/5574-jornalopt
http://isp.kiev.ua/index.php/uk/component/content/article/965-journals/5574-jornalopt
http://journal-spqeo.org.ua/
http://www.ujp.bitp.kiev.ua/


5  Науковий журнал «Молодий вчений».  
Видавець: ТОВ «Видавничий дім Гельветика»  

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №18987-7777Р від 

05.06.2012.  

Періодичність видання: 12 разів на рік.  

Мова статей: українська, російська, англійська, німецька, 

польська, французька.  

http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/  

2013 – 2016  

 Наукова періодика України – видавнича система, яка містить 

більше 30 журналів України з фізики та математики, історії, 

економіки, культурології, медицини, мистецтвознавства, 

педагогіки, політології, технічних наук, , філології, філософії.  

http://journals.uran.ua/ 

 

 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.  
Термін затримки повних текстів: 18 місяців.  

Наукова періодика України: простий пошук.  

Список видань за алфавітом назв.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21D

BN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID 

 

 Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН 

України. Бібліотека відкритого доступу, яка передбачає 

безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з 

правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, 

друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, 

індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без 

фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає 

Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.  

http://dspace.nbuv.gov.ua 

 

 

Закордонні видання 

 

 Google Scholar 

Анотації книг, реферати, статті з різної тематики. У списку 

результатів пошуку відображаються тільки цитати з 

відповідних документів, не забезпечується доступ до повних 

текстів статей 

 

http://scholar.google.com 

 

 Google Book Search 

Охоплює колекцію деяких оцифрованих книг. База даних 

корисна для перевірки та пошуку цитувань. 

 

http://books.google.com/ 

 

http://scholar.google.com/
http://books.google.com/


 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America 

Статті з фізики, біології, хімії, фармакології, математики 

http://www.pnas.org/ 

 

 Science. gov (США) 

 

Реферативна інформація з прикладних наук та технологій 

 

http://science.gov/browse/w_113.htm 

 

 HighWire Press (Stanford University (США) 

 

Реферати та повні тексти статей з журналів з різних галузей 

знань 

 

http://highwire.stanford.edu/ 

 

 WorldWideScience – безоплатний електронний ресурс з 

доступом до національних та міжнародних науково-технічних 

баз даних та порталів з понад 70 країн світу 

 

http://worldwidescience.org/wws/  

 

 arXiv (Cornell University Library) 

 

Безоплатний доступ до науково-технічних видань з фізики, 

математики, біології, комп'ютерних технологій. 

 

http://arxiv.org/ 

 

 Bentham Science Publishers 

 

Безоплатний електронний ресурс з різної тематики, у вільному 

доступі понад 100 журналів 

 

http://benthamopen.com/index.php  

 

 BASE (Bielefeld Academic Search Engine) 

Пошукова система, що спеціалізується на пошуку наукових 

документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE 

є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). 

 

http://www.base-search.net/ 

 

 

http://www.pnas.org/
http://science.gov/browse/w_113.htm
http://highwire.stanford.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideScience
http://worldwidescience.org/wws/
http://arxiv.org/
http://benthamopen.com/index.php
http://www.base-search.net/



