
 
 

 «Розкриваємо фонд» 
 

Випуск четвертий 
Перелік журналів може стати у нагоді 

студентам, викладачам при 
підготовці курсових, наукових праць, 

тощо. 

 
 
 
 



 
 

 «Агроном»  
 

Журнал про сучасне вирощування сільськогосподарських культур. 
 

Перший номер журналу «Агроном» 

вийшов у серпні 2003 року, і з того 

часу журнал знайшов своїх 

численних прихильників та зайняв 

особливе місце серед видань аграрної 

тематики. 

   На відміну від інших видань, 

присвячених сільському 

господарству,   журнал ставить  за 

мету надати якісну консультативно-

інформаційну підтримку 

спеціалістам, зайнятим у 

рослинництві та землеробстві, щодо 

повного циклу вирощування сільськогосподарських культур. Саме 

тому на сторінках  видання ви зможете ознайомитися із працями 

широкого кола авторитетних вітчизняних науковців, порадами та 

рекомендаціями провідних фахівців аграрного виробництва, 

актуальними для сільського господарства України роботами 

зарубіжних авторів. 

Подача матеріалу в журналі здійснюється за рубриками, які 

присвячені конкретним культурам. За бажанням читач легко може 

знайти всю опубліковану інформацію, присвячену вирощуванню 

певної культури. Крім цього, пропонуються загальні рубрики – 

«Землеробство», «Захист рослин», «Агротехніка», «Добрива», а також 

постійні – «Гість номера», «Погода і посіви» та «Польова агрономія».       

Журнал виходить 4 рази на рік.  

 



 

Завдяки такій періодичності кожен примірник журналу «Агроном» 

заповнюється виключно корисним і часто унікальним матеріалом і 

стає дуже цінним інформаційним посібником, а читач має змогу 

повністю ознайомитись з матеріалом кожного номера і може легко 

відшукати потрібну інформацію у попередніх випусках.                   

У читальному залі журнал з 2004-2010рр. 

 

Аграрная наука 

 
 
Широко висвітлює наукові досягнення 
вчених і фахівців з найактуальніших 
проблем сільського господарства, 
включаючи селекцію і насінництво, 
підвищення родючості грунтів, 
зоотехнії, ветеринарну медицину, 
племінна справа, розробку 
прогресивних технологій і технічних 
засобів для рослинництва, 
тваринництва, птахівництва, 
меліорації, розробку нової техніки і 
технології, забезпеченні екологічної та 
продовольчої безпеки АПК, 
впровадження прогресивних форм 
організації виробництва і праці, 
інноваційних технологій. 

 

У читальному залі журнал 1993, 1996, 1997рр. 

 

 



 
Агроекологічний журнал» . 

 

 

Агроекологічний журнал» є періодичним 

фаховим науково-теоретичним виданням, де 

висвітлюються актуальні проблеми екології, 

раціонального природокористування й 

охорони навколишнього природного 

середовища, агроекологічного моніторингу, 

родючості й охорони грунтів, 

біорізноманіття і біобезпеки екосистем 

тощо. 
 

Засновниками «Агроекологічного журналу» є Інститут агроекології 
і природокористування Національної академії аграрних наук 
України, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», 
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів 
України». 

Агроекологічний журнал публікує рецензовані оригінальні 
дослідницькі та оглядові статті з усіх аспектів різноманітності в 
біології та екології від індивідуума до рівня екосистеми. Ми 
публікуємо статті, що стосуються біорізноманіття, екології населення, 
еволюційної біології, екологічної генетики, спільнот багатьох видів, 
природоохоронної біології, теоретичних моделей, агроекологічних 
досліджень і управління біоресурсами. Приймаються як польові 
дослідження, так і лабораторні експерименти, а також дослідження 
природних і антропогенно-трансформованих екосистем, міських 
ландшафтів і агроекосистем. Авторам пропонується надавати свої ідеї 
і вносити у розуміння екологічні та біологічні механізми у 
біосистемах. Різноманітність біосистеми фокусується на дослідженнях 
хорошої якості, звітності науково-обґрунтованих спостережень і 
обґрунтованих висновків, які доводять нову і важливу інформацію до 
відома ширшого міжнародного наукового співтовариства. Журнал 
публікує матеріали за такими основними напрямками: агроекологія, 
радіологія, мікробіологія, ботаніка, зоологія та екологія. 

http://www.agroeco.org.ua/
http://www.agroeco.org.ua/
http://www.agroeco.org.ua/


Науково-періодичне видання «Агроекологічний журнал» включено 
до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 29 грудня 2014 р. №1528).  

Періодичність видання – 4 рази на рік. 

Статті публікуються англійською, українською, російською мовами. 

У читальному залі журнал  представлено з 2003 – 2005рр. 

 

 
Банківська справа 

 
 
 
Науково-практичний журнал, заснований у 
1995 році. Журнал входить до переліку 
фахових видань, визнаних ВАК 
України (Постанова ВАК 09.06.99 № 1-05/7). 
Видання розраховане на працівників 
банківських установ, державних службовців, 
економістів, науковців, викладачів вузів, 
аспірантів та студентів економічних 
спеціальностей. Мова  видання: українська. 

 

Тематична спрямованість журналу: становлення та перспективи 

розвитку фінансової та банківської систем в Україні; досвід 

функціонування провідних держав світу та можливість використання 

цього досвіду в Україні; аналіз принципів діяльності та організаційної 

структури банків; організація системи міжбанківських комунікацій; 

застосування сучасних методів обробки фінансових показників. 

 

У читальному залі журнал  представлено з 2000 – 2013рр. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Журнал
https://uk.wikipedia.org/wiki/ВАК_України
https://uk.wikipedia.org/wiki/ВАК_України
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фінансова_система
https://uk.wikipedia.org/wiki/Банківська_система_України


 

 
 «Проблемы машиностроения и 

надежности машин» 
 

 
 
Журнал публікує матеріали по теорії 
машинобудування в цілому і по 
дослідженню надійності машин зокрема, 
а також статті з конструювання і 
удосконалення роботи машин і приладів.  
 
Журнал заснований в 1965 році. 
 

 

 

Визнаючи провідну роль в науці фундаментальних досліджень, в 
журналі представлені наступні наукові напрямки:  

Гідродинаміка процесів лиття 

Теплофізика затвердіння сплавів  

Зовнішні впливи на рідкий і кристалізується метал  

Нові прогресивні технології лиття  

Отримання і підготовка розплавів до розливання 

 

У читальному залі журнал  представлено з 1990 – 2000рр. 

 

 
 



 
Литейное производство 

 
 
 
Щомісячний Міжнародний науково-технічний 
журнал "Ливарне виробництво" - провідний 
науково-технічний журнал в області ливарного 
виробництва. Розповсюджується за передплатою 
у всіх регіону Росії і країнах ближнього і 
далекого зарубіжжя, реферується в зарубіжних 
журналах. 

 
 
 
 

У читальному залі журнал  представлено з 1957 – 2006рр 
 

Литье Украины 
 

Інформаційно-технічний бюлетень  «ЛИТЬЕ 

УКРАИНЫ» - провідне українське видання за 
тематикою "Прізводство лиття". 

Виходить у світ з вересня 2000 року. 

Призначення видання - надання керівникам і 
фахівцям інформації, спрямованої на 
модернізацію виробництва і вдосконалення 
техпроцесу виготовлення лиття. 

Видання орієнтоване на керівників і фахівців 
ливарних виробництв. 

 

У читальному залі журнал  представлено з 2001 - 2007рр. 

 
 



 

Процессы литья 
 

 

Науково-технічний журнал засновано у 
січні 1992 р. Національною академією наук 
України та Фізико-технологічним 
інститутом металів та сплавів НАН 
України. 

Основним завданням журналу «Процеси 
лиття» є публікація наукових статей з 
метою поширення найбільш актуальної і 
важливої інформації в ливарній галузі. 

Журнал включено до Переліку наукових 
фахових видань України, в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних 
робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук. 

Видання користується широкою популярністю серед наукових і 
інженерно-технічних працівників металургійної та машинобудівної 
промисловості, ливарного виробництва, а також працівників вузів і 
науково-дослідних інститутів. 

Він набув широкого поширення в Україні та за кордоном. 

В журналі публікуються науково-технічні статті, рекламні матеріали 
і комерційні повідомлення. 

Виходить 6 разів на рік 

У читальному залі журнал  представлено з 1993 – 2011рр. 

 

 
 
 



 
 

Перелік періодичних видань Центральноукраїнського 

національного технічного університету на 2021рік: 

 Бюджетна бухгалтерія   

 Голос України 

 Економіка та держава 

 Кіровоградська правда 

 Народне слово  

 Оплата праці 

 Сучасна освітаУкраїни 

 Спецвипуск газети «Освіта України» 

 Украина-Центр 

 Урядовий кур'єр 

 Автоматическая сварка 

 Вісник аграрної науки 

 Держзакупівлі 

 Довідник спеціаліста з охорони праці 

 Екологічний вісник 

 Економіка АПК 

 Кадр.Укр.+Спецвип.  

 Проблеми програмування 

 Промислове будівництво та інженерні споруди 

 Техніка і технології АПК 

 Україна: аспекти праці 

 Формування ринкових відносин 

 Энерготехнології та ресурсозбереження 

 
Запрошуємо до читального залу періодики 
 
Підготувала бібліотекар читального залу періодики 
Бурдейна Е.П. Травень 2021. 


