
 

 

Наукові журнали з посиланням на повні тексти 

Індекс Найменування журналу і посилання на сайт  Рік 
Режим 

доступу 
 

06466 Фармацевт практик. Наука, практика, життя 

 

2021 ел. розсилка  

на ел.пошту 
 

06725 

 

Проблеми ендокринної патології 

https://jpep.endocrinology.org.ua  

2021 повні тексти  
 

850 

 

Сучасна педіатрія. Україна 

https://med-expert.com.ua/journals/publishing-activity/sovremennaya-

pediatriya-ukraine  

2021 повні тексти 

 

21810 

 

Український ревматологічний журнал 

https://www.rheumatology.kiev.ua  

2020 

 

повні тексти 
 

21885 

 

Медична освіта 

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita  

2021 повні тексти 
 

21931 

 

Український терапевтичний журнал 

http://utj.com.ua   

2021 повні тексти 
 

21942 

 

Вісник ортопедії, травматології та протезування 

https://visnyk.uaot.com.ua/index.php/journal  

2020 повні тексти 
 

21962 

 

Сучасна гастроентерологія 

http://sgastro.com.ua    

2021 повні тексти 

 
потрібна  

реєстрація 

 

22610 

 

Шпитальна хірургія 

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

2020 повні тексти 

 
 

22811 

  

Український журнал Перинатологія і педіатрія 

https://med-expert.com.ua/journals/publishing-activity/ukraine-journal-

perinatologiya-i-pediatriya  

2020 повні тексти 

  

22867 

 

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України 

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

2020 повні тексти 
 

22868 

 

Інфекційні хвороби  

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol  

2020 повні тексти 
 

22869 

 

Медична та клінічна хімія 

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC  

2020 повні тексти 
 

23823 
 

Вища освіта України 
https://wou.npu.edu.ua  

2020 повні тексти 
 

23965 

 

Український журнал дерматології, венерології, косметології 

http://ujdvc.com.ua  

2021 повні тексти 

 

потрібна  
реєстрація 

 

33821 

 

Дерматологія та венерологія 

http://idvamnu.com.ua/journal  

2020 повні тексти 

 
 

40543 

 

Ліки України 

http://lu-journal.com.ua  

2021 повні тексти 
 

48348 

 

Український медичний часопис 

https://www.umj.com.ua  

2021 повні тексти 
 

49508 

 

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ – інфекція 

http://tubvil.com.ua  

2021 повні тексти 

 

потрібна  

реєстрація 

 

60162 

 

Хірургія дитячого віку 

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

detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk  

2020 повні тексти 

  

71454 

 

Ортопедия, травматология и протезирование 

http://otp-journal.com.ua  

2020 

 

повні тексти 

 
 

74088 

 

Лікарська справа 

https://liksprava.com/index.php/journal  

2020 повні тексти 

 
 

74108 

 

Вісник стоматології 

http://www.visnyk.od.ua  

2020 повні тексти 

 
 

74172 

 

Ендокринологія 

https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal  

2021 повні тексти 
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74184 

 

Оториноларингологія 

http://www.lorlife.kiev.ua  

2021 повні тексти 

 
 

74313 

 

Мікробіологічний журнал 

http://microbiolj.org.ua/ua  

2021 анотація й 

посилання 
 

74512 
 

Український радіологічний та онкологічний журнал 
https://ukroj.com/index.php/journal  

2021 повні тексти 
 

 

74520 

 

Український кардіологічний журнал 

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

 повні тексти 

 

потрібна  

реєстрація 

 

74523 

 

Фізіологічний журнал 

https://fz.kiev.ua/index.php?page=0  

2021 повні тексти 

 
 

74565 

 

Цитология и генетика 

http://cytgen.com/ru/CytoGen/Contents.htm  

2021 анотація й 

посилання 
 

74588 

 

Міжнародний медичний журнал 

http://www.imj.kh.ua  

2021 повні тексти 

 
 

74598 

 

Здоровье женщины 

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

2020 повні тексти 

 
 

89562 

 

Клінічна стоматологія 

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

2020 повні тексти 

 
 

89962 

 

Сімейна медицина 

http://family-medicine.com.ua   

2020 повні тексти 

 

 

90253 

 

Запорожский медицинский журнал 

http://zmj.zsmu.edu.ua  

2021 повні тексти 

 
 

91338 Міжнародний неврологічний журнал 

http://www.mif-ua.com/archive/mezhdunarodnyij-nevrologicheskij-

zhurnal/numbers  

2021 повні тексти 

  

94563 

 

Медицина невідкладних станів 

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

sostoyanij/numbers  

2021 

 

повні тексти 

 

потрібна  

реєстрація 

 

94977 

 

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія 

https://kiai.com.ua/ua  

2021 повні тексти 

 
 

96474 
 

Український неврологічний журнал 
http://ukrneuroj.com.ua   

2020 повні тексти 
 

потрібна  

реєстрація 

 

98145 
 

Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень 
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/ijmr/issue/archive  

2020 повні тексти 
 

 

99717 

 

Медичне право 

http://medicallaw.org.ua/zhurnal-medychne-pravo/arkhiv-zhurnalu  

2020 анотація й 

посилання 
 

99810 

 

Фармакологія та лікарська токсикологія 

https://pharmtox-j.org.ua/index.php/pharmtox-j  

2021 

 

повні тексти 

 
 

99879 

 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології 

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

2020 повні тексти 

 
 

2020 
Біль, знеболення та інтенсивна терапія 

http://jpaic.aaukr.org 
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