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Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, присвячений Руху Відкритого 

Доступу до наукової інформації проводиться, як правило, щороку у останній 

тиждень жовтня. Ця акція, що ініційована Коаліцією наукових видань та 

академічних ресурсів (SPARC) та підтримана більш ніж 2000 прибічників з усього 

світу, надає можливість краще ознайомитись з перевагами, які надає Відкритий 

Доступ, обмінятися досвідом, ідеями щодо впровадження Відкритого Доступу та 

допомагає розширити коло учасників руху Відкритого Доступу. 

Відкритий доступ дозволяє прибрати як цінові, так і правові бар'єри, що 

підривають зусилля бібліотек надати доступ до наукової інформації. Багато 

бібліотечних асоціацій та інших професійних об'єднань підписали угоди про 

спільний доступ. Університетські бібліотеки України прийняли відповідну заяву 

про підтримку вільного доступу в травні 2009 р. на конференції в м. Севастополь. 

У багатьох університетах в бібліотеках створено та підтримується 

робота інституційного репозитарію. Деякі також є видавцями періодичної 

літератури, у тому числі і журналів. 

Вебліографічний покажчик, роботу над яким розпочато до Тижня Відкритого 

Доступу, буде продовжуватись та перелік ресурсів відкритого доступу, 

доповнюватись. 
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1. World Digital Library (Світова цифрова бібліотека) [Електронний ресурс] : 

[сайт] / Library of Congress, Організація Об`єднаних Націй з питаннь освіти, 

науки та культури. – Електрон. текст. и граф. дані. – (16689 док.). – 

Вашингтон, 2009 - . – Режим доступа : https://www.wdl.org (дата звернення : 

19.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Світова цифрова бібліотека (WDL) спільно з Бібліотекою 

Конгресу США, за підтримки Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, 

науки та культури надає безкоштовний доступ в мережі Інтернет, в 

мультимовну форматі до великої кількості матеріалів, що представляють 

культурну спадщину різних країн світу. 

 

2. Open Library [Електронний ресурс] : [Інтернет-архів] /  Каліфорнійська 

державна бібліотека, Фонд Кале / Остіна. – Електрон. та граф. дані. – (20 млн 

док.). – С – Франциско, 1996 - . – Режим доступу : https://archive.org/ (дата 

звернення : 19.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Інтернет-архів - це некомерційна бібліотека мільйонів 

безкоштовних книг, фільмів, програмного забезпечення, музики, веб-сайтів 

тощо. Відкрита бібліотека заснована в 1996 році, її місія - забезпечити 

універсальний доступ до всіх знань. В Інтернет-архів збирають опубліковані 

роботи та представляють їх у цифрових форматах. Створений ресурс – це 

публічна бібліотека, яка може обслуговувати будь-кого у світі з доступом до 

Інтернету. 

 

3. Europeana Collections [Електронный ресурс] : [електрона бібліотека] / 

Асоціація мереж Europeana,  Європейський Союз. – Електр. та граф. дані. – 

(понад 50 млн док.). – Нідерланди, 2008- . – Режим доступу : 

https://www.europeana.eu (дата звернення : 19.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Europeana Collections - європейська цифрова бібліотека надає 

доступ до більш ніж 50 мільйонів оцифрованих робіт: книгам, музиці, творам 

мистецтва тощо - за допомогою продуманих інструментів пошуку і 

https://www.wdl.org/
https://archive.org/
https://www.europeana.eu/
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фільтрації, які допоможуть вам знайти те, що ви шукаєте, ресурс 

мільтиязиковий. Портал Europeana співпрацює з тисячами європейських 

архівів, бібліотек і музеїв, щоб ділитися культурною спадщиною зі 

студентами, дослідниками та цінителями. 

4. American Libraries [Електронний ресурс] : [колекція] : [Інтернет-архів] / 

[Американська бібліотечна асоціація]. – Електр. текст. та граф. дані. – (понад 

3 млн док.). – [США, Мидлбері-коледж?], 2006- . – Режим доступу : 

http://bit.ly/1FrQg2C (дата звернення : 19.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Колекція "Американські бібліотеки" включає матеріали, які 

надходять з усіх Сполучених Штатів Америки. Від університетів, інститутів 

та Бібліотеки Конгресу до місцевих публічних бібліотек. Ця колекція 

матеріалу дає уявлення про американську бібліотечну та освітню системи та 

суспільне надбання в цілому. 

 

5. Biodiversity Heritage Library [Електронний ресурс] : [сайт електронної 

бібліотеки] / TES Global Limited, ТОВ «Tangient». – Електр. текст. та граф. 

дані (близько 120000 док.). – С- Франциско : 2009 - . – Режим доступу :  

https://www.biodiversitylibrary.org/ (дата звернення : 19.10.2017) 

. – Назва з екрана.  

Анотація : Вільний доступ до знань про біорізноманіття. Бібліотека 

спадщини біорізноманіття (BHL) - це консорціум природознавства та 

ботанічних бібліотек, які співпрацюють для оцифрування застарілої 

літератури біологічного різноманіття, що зберігається у їхніх колекціях, і 

робить цю літературу доступною для відкритого доступу та відповідального 

використання. 

 

6. Universal Library [Електронний ресурс] = The Million Books Project : [сайт] / 

Університет Карнегі-Меллон. – Електр. текст. та граф. дані (близько 100000 

док.). - [США, Піттсбург?] : 2006 - . – Режим доступу : 

https://archive.org/details/@mdyill
http://bit.ly/1FrQg2C
http://www.tesglobal.com/
https://www.biodiversitylibrary.org/
http://biodivlib.wikispaces.com/BHL+Consortium+Membership
http://biodivlib.wikispaces.com/BHL+Consortium+Membership
http://biodivlib.wikispaces.com/Collection+Development+Policy
http://biodivlib.wikispaces.com/Collection+Development+Policy
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https://archive.org/details/universallibrary&tab=collection (дата звернення : 

19.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Проект універсальної бібліотеки, який іноді називався "Проект 

мільйонів книжок", був започаткований Хайме Карбонеллом, Радж Редді, 

Майклом Шамосом, Глоріаною Сен Клер та Робертом Тибадо з університету 

Карнегі Меллона. Уряди Індії, Китаю та Єгипту допомагають фінансувати ці 

зусилля для сканування об'єктів. Інтернет-архів поповнив 100 тисяч книг з 

публічної бібліотеки Канзас-Сіті разом із серверами в Індію. Індійський уряд 

сканував відповідні книги. Інтернет-архів здійснює автоматичне 

перетворення цих скановань у цю колекцію. 

7. Stanford Libraries [Електронний ресурс] : [сайт] / Стенфордський 

університет. – Електр. дані і програми (HTML формат). – Каліфорнія : 

Стенфорд, [?2017-]. – Режим доступу : https://library.stanford.edu 

(дата звернення : 19.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Даний ресурс дає можливість ознайомитись з електронними 

освітніми ресурсами Стенфордського університету. Сайт бібліотеки є 

динамічним та об`єднує на одній платформі близько двадцяти бібліотек, 

кожна з яких розкриває свої фонди за обраними галузями наук. Нагадаємо, 

що заклад представлений сьома школами/ факультетами, які вивчають : 

Бізнес; Науки про Землю; Педагогіку; Інженерію; Гуманітарні та юридичні 

науки, а також медицину. 

8. Harvard Library [Електронний ресурс] : [сайт] / Гарвардський університет. - 

Електр. дані і програми (HTML формат). - Массачусетс : Гарвард, [?2014-]. – 

Режим доступу : https://library.harvard.edu/ (дата звернення : 20.10.2017). – 

Назва з екрана. 

Анотація : Гарвардська бібліотека - це академічна бібліотека світового класу, 

неперевершений ресурс для навчання та досліджень. Взаємодія користувачів 

за допомогою кураторських досліджень, цифрових колекцій, 

https://archive.org/details/universallibrary&tab=collection
https://library.stanford.edu/
https://library.harvard.edu/


6 
 

переосмислення фізичного простору і спеціалізованої дослідницької 

підтримки. Гарвардська бібліотека надає винятковий досвід своїм 

користувачам. Нагадаємо факультети Гарвардського університету : Бізнес, 

медицина, дизайн, релігія, педагогіка, інженерія, мистецький факультет, 

менеджмент, юридична школа, інститут Рэекліффа та гуманітарні науки. 

 

9. MITLibraris [Електронний ресурс] : [сайт] / Массачусетський технологічний 

інститут, Американська бібліотечна Асоціація. - Електр. дані і програми 

(HTML формат). - Массачусетс : MIT, [?2017-]. – Режим доступу : 

https://libraries.mit.edu/(дата звернення : 20.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Ресурси запропоновані бібліотеками МІТ унікальні, пошук книги, 

статті, лекції чи презентації виконується просто та швидко, інтерфейс 

ресурсу дружній. Працюючи на сайті бібліотеки МІТ є можливість переходу 

на бібліотечні ресурси Американської бібліотечної асоціації. Ресурси  

Массачусетського технологічного інституту широко представлені за фахом 

ВНЗ, а саме : технічний, природничий, інженерний, технологічні напрями 

тощо. 

10.  Periodica Polytechnica [Електронний ресурс] : [веб-сторінка] / 

Будапештського університету технології та економіки ; Ласло Шірмай-Калос 

(Ген. ред.), Сечілія Лізкай (Секретар). – Електр. текст. дані. (OJS, 7 електр. 

журнал.). – Будапешт,  [?2017 -]. - Режим доступу : https://pp.bme.hu/ (дата 

звернення : 20.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Наукові періодичні видання Будапештського університету 

технології та економіки. На даній веб-сторінці опубліковано сім окремих 

міжнародних науково-технічних журналів повні тексти яких вільно доступні 

в мережі Інтернет. 

 

11.  Periodica Polytechnica Architecture [Електронний ресурс] : [веб-сторінка] // 

Періодика політехніки. – Електрон. журн. (PDF, Т. 12-48). – Будапешт : 

Будапештського університету технологій та економіки, 1968-1993; 2008-2017 

https://libraries.mit.edu/
https://pp.bme.hu/
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- . – Режим доступу : https://pp.bme.hu/ar/index (дата звернення : 20.10.2017). 

– Назва з екрана. 

Анотація : Періодика політехнічна : Архітектура (Periodica Polytechnica 

Architecture) - це науковий журнал, що індексується міжнародними базами 

даних, опублікований факультетом архітектури Будапештського 

університету технологій та економіки. Теми наукових досліджень 

охоплюють повну складність науки, пов'язаних з архітектурою, від 

історичних, соціологічних, міських та дизайнерських аспектів до 

фундаментальних та експериментальних досліджень в інженерній галузі. 

Журнал був заснований в 1957 році, тимчасово випуск призупинений з 1993 

по 2007 рік. На сьогодні, журнал представлений повними текстами у 

вільному доступі в мережі Інтернет. Глибина архіву 38 років, за винятком 

вище згаданих років.  Періодичність виходу журналу, двічі на рік. 

 

12.  Periodica Polytechnica Chemical Engineering [Електронний ресурс] : [веб-

сторінка] // Періодика політехніки. – Електрон. журн. (PDF, Т. 01-61). – 

Будапешт : Будапештського університету технологій та економіки, 1957-2017 

- . - Режим доступу : https://pp.bme.hu/ch/index 

 (дата звернення : 20.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Періодика політехнічна : Хімічна інженерія (Periodica Polytechnica 

Chemical Engineering) - це рецензований науковий журнал, виданий 

факультетом хімічної технології та біотехнології, Будапештського 

університету технологій та економіки. Журнал індексується міжнародними 

базами даних,  був заснований в 1957 році. У виданні публікуються науково-

дослідні роботи хімічної та машинобудівної галузі, включаючи екологію та 

біоінженерію. Журнал представлений повними текстами у вільному доступі 

в мережі Інтернет. Увага! – Глибина архіву 70 років! Періодичність виходу 

журналу, щоквартально. 

13.  Periodica Polytechnica Civil Engineering [Електронний ресурс] : [веб-

сторінка] // Періодика політехніки. – Електрон. журн. (PDF, Т. 12-61). – 

https://pp.bme.hu/ar/index
https://pp.bme.hu/ch/index


8 
 

Будапешт : Будапештського університету технологій та економіки, 1968-2017 

- . - Режим доступу : https://pp.bme.hu/ci/index (дата звернення : 20.10.2017). – 

Назва з екрана. 

Анотація : Періодика політехнічна : Цивільне будівництво (Periodica 

Polytechnica Civil Engineering) - це рецензований науковий журнал, виданий 

факультетом будівництва, Будапештського університету технологій та 

економіки. Основним напрямком діяльності журналу є публікація 

оригінальних дослідницьких статей у галузі цивільного будівництва, 

включаючи геодезію, будівельні матеріали та інженерну геологію, 

фотограмметрію та геоінформацію, геотехніку, конструкторську інженерію, 

архітектурну інженерію, конструкторську механіку, залізничну інженерію, 

гідравлічні системи та екологічне машинобудування, оптимізація 

машинобудування та історія цивільного будівництва. Журнал індексується 

міжнародними базами даних,  був заснований в 1957 році. Журнал 

представлений повними текстами у вільному доступі в мережі Інтернет. 

Глибина архіву 39 років.  Періодичність виходу журналу, щоквартально. 

 

14.  Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science 

[Електронний ресурс] = Periodica Polytechnica Electrical Engineering : [веб-

сторінка] // Періодика політехніки. – Електрон. журн. (PDF, Т. 01-61). – 

Будапешт : Будапештського університету технологій та економіки, 1957 - 

2017 - . - Режим доступу : https://pp.bme.hu/eecs/index (дата звернення : 

20.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Періодика політехнічна : Електротехніка та комп'ютерна техніка 

(Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science) У журналі 

публікуються оригінальні дослідницькі статті у галузі  електротехніки, 

інформатики та комп'ютерних наук. Журнал індексується міжнародними 

базами даних,  був заснована в 1957 році. Видання представлене повними 

текстами у вільному доступі в мережі Інтернет. Назва журналу змінилась у 

2011 році. Тож статті до 2011 року Periodica Polytechnica Electrical 

https://pp.bme.hu/ci/index
https://pp.bme.hu/eecs/index
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Engineering були опубліковані під цим заголовком та розміщені в окремому 

електронному архіві (Архіви PPEE) період з 1957-2011 рр. Увага! – Глибина 

архіву 70 років! Періодичність виходу журналу, щоквартально. 

 

15.  Periodica Polytechnica Mechanical Engineering [Електронний ресурс] : [веб-

сторінка] // Періодика політехніки. – Електрон. журн. (PDF, Т. 01-61). – 

Будапешт : Будапештського університету технологій та економіки, 1957-2017 

- . - Режим доступу : https://pp.bme.hu/me/index (дата звернення : 20.10.2017). 

– Назва з екрана. 

Анотація : Періодика політехнічна : Машинобудування (Periodica 

Polytechnica Mechanical Engineering) є експертним науковим журналом, який 

видається факультетом машинобудування Будапештського технологічного 

та економічного університету. У журналі публікуються оригінальні 

дослідницькі статті у галузі машинобудування з особливим акцентом на 

матеріалознавство, енергетику, машинобудівне виробництво, виробництво 

науки і техніки, мехатроніка, оптика, полімерні технології, гідродинамічні 

системи, інжиніринг будівельних послуг, і кібер-фізичні системи. 

Особливістю нашого журналу є те, що редакція заохочує авторів до 

публікацій доповідей з конкретних галузей машинобудування, таких як 

нанотехнології, біоматеріали, відновлювані джерела енергії, системи кібер-

фізичного виробництва та Industry 4.0. Журнал заснований у 1957 році. 

Частота публікацій: щоквартально. Увага! – Глибина архіву 70 років! 

 

16.  Periodica Polytechnica Social and Management Sciences [Електронний 

ресурс] : [веб-сторінка] // Періодика політехніки. – Електрон. журн. (PDF, Т. 

01-25). – Будапешт : Будапештського університету технологій та економіки, 

1993-2017 - . - Режим доступу : https://pp.bme.hu/so/index 

(дата звернення : 20.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : Періодика політехніки : Соціальні та управлінські науки (Periodica 

Polytechnica Social and Management Sciences), є рецензованим науковим 

https://pp.bme.hu/ee/issue/archive
https://pp.bme.hu/me/index
https://pp.bme.hu/so/index
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журналом, виданим факультетом економічних та соціальних 

наук Будапештського університету технологій та економіки. Видання 

засноване в 1993 році. Періодика політехнічна соціальні та управлінські 

науки публікує документи, у галузі менеджменту та соціальних 

наук. Особливий інтерес представляють доповіді, що стосуються питань 

центральноєвропейського регіону та країн, що розвиваються. Журнал 

індексується міжнародними базами даних. Періодичність виходу журналу : 

двічі на рік. Глибина архіву 25 років. 

 

17.  Periodica Polytechnica Transportation Engineering [Електронний ресурс] : 

[веб-сторінка] // Періодика політехніки. – Електрон. журн. (PDF, Т. 01-45). – 

Будапешт : Будапештського університету технологій та економіки, 1973-2017 

- . - Режим доступу : https://pp.bme.hu/tr/index (дата звернення : 20.10.2017). – 

Назва з екрана.  

Анотація : Періодика політехнічна : Транспортна інженерія (Periodica 

Polytechnica Transportation Engineering) це рецензований науковий журнал, 

виданий факультетом транспортного машинобудування та 

машинобудування Будапештського університету технологій та економіки. 

Журнал був заснований у 1972 році. У журналі публікуються  оригінальні 

наукові статті в області транспорту, логістики та машинобудуванні. 

Особливістю нашого журналу є те, що вона зосереджена на технічному, 

екологічному, економічному та соціальному аспектах транспорту. У нашому 

журналі особлива увага приділяється майбутнім технологіям розвитку 

транспортного сектору (автономні транспортні засоби та 

електромобільність), а також інтелектуальні транспортні системи та ІКТ. 

Журнал індексується міжнародними базами даних. Періодичність виходу 

журналу : щоквартальна. Глибина архіву 43 роки! 

 

Інформаційні технології, комп`ютерна інженерія та захист інформації 

 

http://www.gtk.bme.hu/
http://www.gtk.bme.hu/
https://pp.bme.hu/tr/index
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18.  Information and Telecommunication Sciences [Електронний ресурс] : [сайт] 

/ Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Електрон. журн. (PDF). - К. : НТУУ "КПІ", 

2010- . – Режим доступу : http://infotelesc.kpi.ua/ (дата звернення : 20.10.2017). 

– Назва з титул. екрана. 

Анотація : Журнал включено до переліку фахових наукових видань України. 

Публікації журналу представлені в базах даних "Україніка наукова", УРЖ 

"Джерело", Наукова періодика України, "ВІНІТІ" (Росія). Завершується 

запровадження єдиної технічної платформи Open Journal Systems (OJS) з 

метою представлення публікацій у Світовій системі безкоштовного 

відкритого доступу, а в подальшому – також і в комерційній базі "Scopus", за 

вимогами якої формується та здійснюється політика видання журналу. 

Глибина архіву 8 років. 

 

19.  Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : [сайт] / Нац. 

авіац. ун-т. – Електрон. журн. (PDF, Т. 1-24).  - К. : НАУ, 2010- . – Режим 

доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IPZ/index (дата звернення : 

20.10.2017). – Назва з титул. екрана. 

Анотація : Журнал публікує оригінальні та оглядові статті науково-

технічного характеру. Глибина архіву 6 років. 

 

20.  Інформатика, управління та обчислювальна техніка [Електронний 

ресурс] : [сайт] / Нац. техн. ун-т України “КПІ”. - Електрон. журн. (PDF, №№ 

47-64). - К. : НТУУ "КПІ", 2007- . – Режим доступу : 

http://it-visnyk.kpi.ua/ (дата звернення : 20.10.2017). – Назва з титул. екрана. 

Анотація : У збірнику висвітленно результати досліджень із створення 

компонентів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, 

пристроїв авто- матики та передавання даних, систем автоматизації 

програмування, кон- тролю й діагностики, штучного інтелекту. 

Рекомендовано для аспірантів, студентів, фахівців з обчислювальної техніки, 

http://infotelesc.kpi.ua/
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IPZ/index
http://it-visnyk.kpi.ua/
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систем керування, автоматизації програмування, штучного інтелекту та 

інших інформаційно-обчислювальних систем.  Глибина архіву 10 років.  

 

21.  Інформаційні технології та комп 'ютерна інженерія [Електронний ре- 

сурс] : [сайт] / Вінниц. нац. техн. ун-т. - Електрон. журн. (PDF, №№ 1, 18-38) 

– Вінниця : ВНТУ, 2004- . – Режим доступу : http://bit.ly/2l9Oki0 

(дата звернення : 20.10.2017). - Назва з титул. екрана. 

Анотація : Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні 

результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також 

огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди 

наукових та науково-практичних конференцій. 

 

22.  Інформаційна безпека [Електронний ресурс] : [архів журналу] / 

Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля. – Електрон. журн. (PDF, №1-2/2013). – 

Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009- .  – Режим доступу : 

http://bit.ly/2yHgBBf(дата звернення : 20.10.2017). – Назва з титул. екрана. 

Анотація : Журнал підготовлено кафедрою безпеки інформаційних систем 

СНУ ім. В. Даля. Внесений до «Переліку наукових фахових видань України, 

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук» з технічних наук. На дату 

перегляду даного ресурсу повні тексти відкривались лише 2013 року № 1 та 

№ 2, з переходом на сторінку Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського.  

 

23.  Інформаційна безпека людини, суспільства, держави [Електронний ре- 

сурс] : [сайт] / Національна академія Служби безпеки України. – Електрон. 

журн. - К. : НА СБУ, 2009. – Режим доступу : 

http://academy.ssu.gov.ua/ua/page/fah.htm (дата звернення : 20.10.2017). – 

Назва з титул. екрана. 

http://bit.ly/2l9Oki0
http://bit.ly/2yHgBBf
http://academy.ssu.gov.ua/ua/page/fah.htm
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Анотація : На сьогодні Видання є збіркою публікацій у юридичній та 

технічній галузях наук, яка друкується у формі науково-практичного 

журналу (далі – Журнал). Журнал включено до переліку наукових фахових 

видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних 

робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за 

спеціальностями «юридичні науки». Номери журналів відкриваються  з 

переходом на сторінку Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського. 

 

24.  Безпека інформації  [Електронний ресурс] = Ukrainian Scientific Journal of 

Information Security : [сайт] / Нац. авіац. ун-т. – Електрон. журн.  

(PDF, Т. 17-23). - К. : НАУ, 2012- . – Режим доступу : 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity (дата звернення : 20.10.2017) 

. – Назва з титул. екрана. 

Анотація : Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових 

досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки. 

Глибина архіву 6 років. 

 

25.  Комп’ютерні засоби, мережі та системи [Електронний ресурс] : [сайт Наук. 

електр. б-ки період. видань НАН України] / Нац. академія наук України ; Ін-

т кібер. ім. В.М. Глушкова НАН України . – Електрон. журн. (dspace, PDF). - 

К. : Наук. електр. б-ка період. видань НАН України, 2002. – Режим доступу : 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/6347 

(дата звернення : 2010.2017). – Назва з титул. екрана. 

Анотація : У збірнику наводяться результати досліджень, пов’язаних із 

проблемами висвітлення досліджень у розвитку онтологій предметних га- 

лузей, застосування інформаційних нанотехнологій під час впровад- ження 

навчаючих систем, методи і принципи побудови апаратних і програмних 

засобів комп’ютерних систем. 

  

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/6347
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26.  Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту 

інформації в Україні [Електронний ресурс] : [сайт] / Нац. техн. ун-т України 

"КПІ". – Електрон. журн. (PDF, №№ 1-31). - К. : НТУУ "КПІ", 2000- . – Режим 

доступу : http://pnzzi.kpi.ua/index.htm (дата звернення : 20.10.2017). – Назва з 

титул. екрана. 

Анотація : Розглядаються загальні питання інформаційних технологій і 

практичні аспекти захисту інформаційних ресурсів, нормативно-правові, 

методологічні і метрологічні аспекти захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах та захисту мовної інформації, актуальні 

питання функціонування системи криптографічного захисту інформації, 

сучасні проблеми і тенденції розвитку системи захисту інформації. 

 

 

27.  Проблеми програмування [Електронний ресурс] : [сайт Наук. електр. б-ка 

період. видань НАН України] / Ін-т прог. систем НАН України. – Електрон. 

журн. (dspace, PDF). - К. : ІПС НАН України, 2003- . – Режим доступу : 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/177 (дата звернення : 20.10.2017). 

– Назва з титул. екрана. 

Анотація : Заснування журналу обумовлено потребою всебічного сприяння 

розвитку та координації наукових досліджень в галузі програмування. 

Основним завданням журналу є публікація оригінальних та оглядових праць 

з питань програмування для спеціалістів академічних і галузевих інститутів, 

інших фахівців, що працюють в галузі програмування. Архів 13 років. 

 

28.  Системи обробки інформації [Електронний ресурс] : [сайт] / Харків. нац. 

ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. - Електрон. журн. (PDF файли). – Харків 

: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 1996- . – Режим доступу : http://bit.ly/2xfqpiZ (дата 

звернення : 20.10.2017). – Назва з титул. екрана. 

Анотація : Збірник наукових праць «Системи обробки інформації» 

заснований у 1996 році. У збірнику публікуються результати досліджень з 

http://pnzzi.kpi.ua/index.htm
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/177
http://bit.ly/2xfqpiZ


15 
 

розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач 

збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки 

інформації у різних проблемних галузях. Збірник призначений для наукових 

працівників, викладачів, докторантів, ад’юнктів, аспірантів, а також 

курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей. Глибина 

архіву 19 років. 

 

29.  Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони 

[Електронний ресурс] : [сайт] / Нац. ун-т оборони України ім. І. 

Черняховського. – Електрон. журн. (PDFфайли). - К. : НУОУ ім. І. 

Черняховського, [?2013]. – Режим доступу : http://sit.nuou.org.ua/ (дата 

звернення : 20.10.2017). – Назва з титул. екрана. 

Анотація : На сторінках журналу розглядаються такі питання: 1.Теоретичні 

основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних 

технологій у сфері безпеки та оборони. 2.Критерії оцінювання і методи 

забезпечення якості, надійності, живучості інформаційних технологій і 

систем. 3.Принципи оптимізації, моделі та методи прийняття рішень при 

створенні автоматизованих систем різноманітного призначення у сфері 

безпеки і оборони тощо. 

 

30.  Сучасний захист інформації [Електронний ресурс] : [сайт] / Державний 

університет телекомунікацій. – Електрон. журн. (PDF файли). - К. : ДУТ, 

2010- . – Режим доступу : http://bit.ly/2yFPll2 (дата звернення : 20.10.2017). – 

Назва з титул. екрана.  

Анотація : Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, 

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора та кандидата наук в галузі технічні науки. 

 

Суспільні науки, інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 

http://sit.nuou.org.ua/
http://bit.ly/2yFPll2
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31.  Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, 

бібліографознавство, книгознавство [Електронний ресурс] : [сайт] / 

Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Електрон. журн. (PDF, Т. 12-22). 

– Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, [?2007-]. – Режим доступу :  

http://vislib.onu.edu.ua (дата звернення : 21.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання 

бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з 

історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної 

системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення 

творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних 

технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, 

зберігання та використання інформації. Глибина архіву 11 років. 

 

32.  Гуманітарний журнал [Електронний ресурс] : [сайт] / Національний 

гірничий університет. – Електрон. журн. (PDF файли). – Днепр : НГУ [2009-

2012]. – Режим доступу : http://bit.ly/2l5UxLX ; [2012-2014]. – Режим доступу 

:  http://bit.ly/2xeFSQ8 (дата звернення : 21.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : В журналі розміщується публікації результатів наукових 

досліджень та першоджерел з історії, політології, соціології, права, філософії, 

філології, поширення гуманітарних знань, гуманізація та гуманітаризація 

освіти в Україні. Цей журнал практикує політику відкритого доступу до 

опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення 

наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального 

суспільного прогресу. 

 

33.  Історичний архів. Наукові студії [Електронний ресурс] : [сайт] /  

Чорноморський державний університет імені Петра Могили ; Ін-т укр. 

археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. – 

Електрон. журн. (PDF, № 2-18). – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2008- . 

http://vislib.onu.edu.ua/
http://bit.ly/2l5UxLX
http://bit.ly/2xeFSQ8
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– Режим доступу : http://istarhiv.chdu.edu.ua (дата звернення : 21.10.2017). – 

Назва з екрана. 

Анотація : Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та 

історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та 

всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, 

повідомлення про наукові події та заходи. Електронна копія журналу у 

відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Архів 10 років. 

 

34.  Наукові праці. Історія [Електронний ресурс] : [сайт] /  Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили. – Електрон. журн. (PDF файли). 

– Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010- . – Режим доступу : 

http://history.chdu.edu.ua (дата звернення : 21.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : До збірника включено статті, які висвітлюють актуальні питання 

історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії і 

джерелознавства, історичного краєзнавства. Електронна копія журналу у 

відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

 

35.  Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка : Історичні науки [Електронний ресурс] : [сайт] /  Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Електрон. 

журн.  (PDF, № 1-9). – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 

2008- . – Режим доступу : http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/ 

(дата звернення : 21.10.2017). – Назва з екрана. 

Анотація : У віснику Кам'янець-Подільського національного університету 

імені І. Огієнка акцентується увага на актуальні проблеми вітчизняної та 

зарубіжної історії, методології історії, джерелознавства й історіографії, 

регіональної історії. Відтак у збірнику друкують результати своїх досліджень 

http://istarhiv.chdu.edu.ua/
http://history.chdu.edu.ua/
http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/
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як провідні фахівці, докторанти, аспіранти і здобувачі наукових ступенів 

України, так і інших країн (Республіка Польща, Російська Федерація тощо). 

 

 

 

 


