
Acta Medica 
Leopoliensia -
Львів.мед. 
часопис 

http://www.aml.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=1320&xuser=&lanG=uk&slozka=13
03&xsekce=1531 

International 
Journal of Medicine 
and Medical 
Research   

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/ijmr 

Consilium Medicum 
и приложения   

http://con-med.ru/magazines/       

Medix Anti-Aging http://www.health-medix.com 
Актуальні питання 
педіатрії, 
акушерства та 
гінекології 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr 
 

Анестезиология и 
реаніматологія 

http://www.medlit.ru/journals/ 
 

Буковинський 
медичний вісник         

 

http://www.bsmu.edu.ua/files/BMV 

Вісник наукових 
досліджень 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos 
 

Вісник проблем 
біології і медицини   

http://www.umsa.edu.ua/maghome.html 
 

Вісник соціальної 
гігієни та 
організації 
охорони здоров'я 
України 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny 

Вісник 
стоматології 
(Одеса) 

http://www.visnyk.od.ua 

Вiсник СумДУ https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/uk/ 
Всеукраїнський 
медичний журнал  
молодих 
вчених «ХИСТ» 

https://bim.co.ua/?page_id=786 

Гострі та 
невідкладні стани 
в практиці лікаря 

https://urgent.com.ua/ru/archive 

Довкілля та 
здоров'я http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/publ/dovkil.nsf/all/arhiv?opendocument 

Експериментальна 
та клінічна 
фізіологія і біохімія    

http://ecpb.org.ua 
 

Журнал 
дерматології та 
косметології ім.. 
М.О.Торсуєва   

http://derma-kosm.dsmu.edu.ua/index.html   

Журнали 
Української 
медичної 
стоматологічної 
академії   

http://www.umsa.edu.ua/maghome.html 
 

Здобутки клінічної і 
експериментально
ї медицини 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med 
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Здоровье  
женщины 

https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/zdorove-zhenshchiny-
publishing-activity-uk/  

Здоровье ребёнка   http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-zdorove-rebenka/numbers 
Инфекции и 
антимикробная 
терапия 

http://www.tnimc.ru/obrazovanie/library/zhurnaly-ru/infektsii-i-antimikrobnaya-terapiya/ 

Інфекційні хвороби https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/issue/archive 
Клінічна 
імунологія. 
Алергологія. 
Інфектологія 

https://kiai.com.ua/ua/archive 

Клінічна 
стоматологія 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

https://www.medlit.ru/journal/420/ 

Клиническая 
хирургия 

https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/issue/archive 

Компендіум http://www.compendium.com.ua 

 

Ліки України http://www.health-medix.com 
Мануальная 
терапия http://www.mtj.ru/ 

Медико-
социальная 
экспертиза и 
реабилитация 

https://www.medlit.ru/journal/483/ 

Медицина 
неотложных 
состояний 

http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-meditsina-neotlozhnyih-sostoyanij/numbers 

Медицина світу http://msvitu.com/pages/home.php 
Медицинская 
техника http://www.mtjournal.ru/archive/ 

Медична 
інформатика та 
інженерія 

http://inmeds.com.ua/periodics/info.php 

Медична газета 
«Здоров’я України 
ХХІ століття» 

http://health-ua.com/category/newspaper   
 

Медична освіта http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita    не доступний 
Медична та 
клінічна хімія 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC не доступний 

Медична хімія http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med-chem  не доступний 
Медичні аспекти 
здоров’я жінки 

https://mazg.com.ua/ua/archive 

Медичні аспекти 
здоров’я чоловіка 

https://mazm.com.ua/ua/archive 

Медсестринство http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing не доступний 
 

Міжнародний 
медичний журнал 
(Харків) 

http://www.imj.kh.ua 

Мікробіологічний 
журнал http://www.imv.kiev.ua/index.php/ru/publications/magazin/archiv-magazin 

Мистецтво 
лікування http://www.health-medix.com/catalog.php?c 

Морфологія http://www.morphology.dp.ua 
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Народна освіта   http://narodnaosvita.kiev.ua/ 
Наука и жизнь http://www.nkj.ru/archive/ 
Наукові журнали 
Тернопільського  
медичного 
університету 

http://ojs.tdmu.edu.ua 
 

Науковий журнал 
НАМН  України 

http://www.amnu.gov.ua/index.php? 

Неврологический 
журнал http://www.medlit.ru/journal/73/ 

Нейроnews http://neuronews.com.ua/ 
Нефрология http://journal.nephrolog.ru/cat.php?ncs=c6532f2f21a21c5f571861b1ad132465 
НМТ http://nmt-journal.com 
Новое в 
стоматологии https://dentalcommunity.ru/press/383/ 

Новости лучевой 
диагностики http://nld.by/ 

Новости медицины 
и фармации http://novosti.mif-ua.com/archive/issue-7992/ 

Обозрение 
психиатрии и 
медицинской 
психологии им. 
Бехтерева 

http://psychiatr.ru/magazine/obozr 

Онкология http://www.oncology.kiev.ua 
Ортопедия, 
травматология и 
протезирование 

http://otp-journal.com.ua 

Пародонтология http://www.dentoday.ru/products/3/ 
Педагогічна наука: 
історія, теорія, 
практика, тенденції 
розвитку 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=50325 

Педиатрия. 
Журнал 
им.Г.Н.Сперанског
о 

https://pediatriajournal.ru/hot 

Перелік 
електронних 
наукових видань, 
засновником або 
співзасновником  
яких є підвідомчі 
установи 
Національної 
академії 
педагогічних наук 
України 
 

http://naps.gov.ua/ua/activities/publishing/e_media/  
 

Перинатологія і 
педіатрія 

https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/perinatologiya-i-
pediatriya-publishing-activity-uk/ 

Практична 
ангіологія http://angiology.com.ua/ 

Проблеми  екології http://www.umsa.edu.ua/maghome.html 
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і медицини 
Проблеми 
медичної науки та 
освіти 

http://promedosvity.in.ua 

Проблемы 
социальной 
гигиены, 
здравоохранения 
и истории 
медицины 

http://www.medlit.ru/journal/518/ 

Проблемы 
туберкулеза и 
болезней легких 

https://www.tibl-journal.com/jour/issue/archive 

Проблемы 
эндокринологии https://www.mediasphera.ru/journal/problemy-endokrinologii 

Провизор http:www.provisor.com.ua 
Психиатрия и 
психофармакотера
пия 

http://conmed.ru/magazines/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkin
a/ 

Психические 
растройства в 
общей медицине 

http://conmed.ru/magazines/psikhicheskie_rasstroystva_v_obshchey_meditsine/ 

Пульмонология http://www.pulmonology.ru 
Российская 
педиатрическая 
офтальмология 

http://www.medlit.ru/journal/127/ 

Российский 
вестник 
перинатологии и 
педиатрии 

http://www.ped-perinatology.ru/jour 

Российский 
журнал 
гастроэнтерологии
, гепатологии, 
колопроктологии 

http://www.gastro-j.ru 

Российский 
журнал кожных и 
венерических 
болезней 

http://www.medlit.ru/journal/549/ 

Российский 
медицинский 
журнал 

http://www.medlit.ru/journal/615 

Российский 
онкологический 
журнал 

http://www.medlit.ru/journal/484/ 

Российский 
педиатрический 
журнал 

http://www.medlit.ru/journal/485/ 

Российский 
стоматологический 
журнал 

http://www.medlit.ru/journal/581/ 

Світ медицини та http://www.umsa.edu.ua/maghome.html 
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біології  
Серце і судини http://www.heartandvessels.com.ua 
Современная 
стоматология                

http://medexpert.org.ua/modules/pages/main/partners/stomatology.html 
 

Современная 
педиатрия http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/ 

Современные 
проблемы науки и 
образования 

https://www.science-education.ru/ru/issue 

Социология 
медицины http://www.medlit.ru/journal/613/ 

Стоматолог http://journal-stomatolog.by/ 
Стоматология 
детского возраста 
и профилактика 

http://dentoday.ru/products/4/ 

Судебно-
медицинская 
экспертиза 

http://www.forens-med.ru/types.php?id=13 

Сучасна 
гастроентерология http://www.sgastro.com.ua 

Східноєвропейськи
й журнал 
внутрішньої та 
сімейної медицини     

http://www.internalmed-journal.in.ua/uk 

Технології 
розвитку інтелекту     http://psytir.org.ua/ 

Травма                              http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-travma/numbers 
Український вісник 
психоневрології http://uvnpn.com.ua 

Український 
журнал хірургії http://www.ujs.dsmu.edu.ua 

Український 
журнал 
екстремальної 
медицини ім. Г.О. 
Можаєва 

http://www.lsmu.edu.ua/home/viddily/redaktsiinii-viddil 

Український 
кардіологічний 
журнал 

http://ucardioj.com.ua/index.php/UJC 

Український 
медичний часопис http://www.umj.com.ua/archive 

Український 
пульмонологічний 
журнал 

http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj.htm 

Український 
радіологічний та 
онкологічний 
журнал 

http://medradiologia.kharkov.ua/index.php?id=50 

Український 
стоматологічний 
альманах 

http://www.umsa.edu.ua/maghome.html 
 

Український http://www.utj.vitapol.com.ua/arhiv_nomeriv.php?j=4 
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терапевтичний 
журнал 
Український 
хіміотерапевтични
й журнал 

http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj_ukr.htm 

Ультразвуковая и 
функциональная 
диагностика 

http://usfd.vidar.ru/Archive.asp 

Урология http://www.urologyjournal.ru 
Фармация http://pharm.rusvrach.ru/ru/archive 
Физиотерапия, 
бальнеология и 
реабилитация 

http://www.medlit.ru/journal/614/ 

Флебология http://www.mediasphera.ru/journal/flebologiya 
Фармацевтичний 
часопис 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas 
 

Хірургія.Журнал 
им.Н.И.Пирогова http://www.mediasphera.ru/journal/khirurgiya-zhurnal-im-n-i-pirogova 

Шпитальна 
хірургія. Журнал 
ім. Л. Я. 
Ковальчука 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery 
 

Экспериментальна
я и клиническая 
фармакология 

http://ekf.folium.ru 

Экспериментальна
я онкология http://exp-oncology.com.ua 

Эндодонтия today http://www.dentoday.ru/products/2/ 
Эпидемиология и 
инфекционные 
болезни 

https://epidemiology-journal.ru/ru/archive 
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