
Перелік наукових фахових періодичних видань України з фондів ОННБ 
станом на 25.05.2022 року 

 
Фізичне виховання та спорт 

Назва видання Засновник (співзасновник) Галузь 
науки 

Шифр 
видання 

Актуальні проблеми 
фізичної культури і спорту 

Державний науково-дослідний інститут 
фізичної культури і спорту Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту 

фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 38801 

Вісник Запорізького 
національного університету 
(фізичне виховання та спорт) 

ДВНЗ «Запорізький національний 
університет»  

фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 39044 

Вісник Кам’янець-
Подільського національного 
університету імені              
Івана Огієнка. Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я 
людини 

Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка МОН 
України 

педагогічні 
фізичне 
виховання 
та спорт 
 

XVIII 38739 

Вісник Прикарпатського 
університету. Серія: Фізична 
культура 

ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

фізичне 
виховання 
та спорт                  
педагогічні 

XVIII 37732 

Вісник Чернігівського 
національного педагогічного 
університету.  Серія 
Педагогічні науки. Фізичне 
виховання та спорт 

Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т.Г. Шевченка 

фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 37659 
 

Здоров’я, спорт, реабілітація 
Здоровье, спорт, реабилитация 
Health, sport, rehabilitation 

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди 

фізичне 
виховання 
та спорт  
педагогічні 
науки 
(фізична 
культура, 
основи 
здоров’я) 

XVIII 41294 

Молода спортивна наука 
України 

Львівський державний університет 
фізичної культури Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді і спорту 

фізичне 
виховання і 
спорт 

XVIII 34665 

Молодіжний науковий 
вісник Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки 

Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки 
 

фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 32842 
XVIII 39784 

Наука в олимпийском спорте  
 

Національний університет фізичного 
виховання і спорту України, 
Національний олімпійський комітет 

фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 36264 

Науковий вісник 
Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 
Scientific Bulletin of Izmail 
State University of Humanities 

Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет 
 

педагогічні 
фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 32335 

Науковий часопис НПУ 
імені М.П. Драгоманова. 
Серія 15. Науково-
педагогічні проблеми 
фізичної культури (фізична 
культура і спорт) 
(Науковий часопис НПУ                         
імені М.П. Драгоманова.                      

Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова  
 

педагогічні 
фізичне 
виховання 
та спорт 
 
 

XVIII 39144 



Серія: Науково-педагогічні 
проблеми фізичної культури 
(фізична культура і спорт)) 
Освітній вимір 
Educational Dimension 
 

Криворізький державний педагогічний 
університет 

педагогічні 
фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 37740 

Педагогіка, психологія та 
медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і 
спорту 

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди 

педагогічні 
фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 32487 
 

Слобожанський науково-
спортивний вісник 

Харківська державна академія фізичної 
культури 

фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 33972 

Спортивна медицина, 
фізична терапія та 
ерготерапія 
(Спортивна медицина і фізична 
реабілітація) 

Національний університет фізичного 
виховання і спорту України 

фізичне 
виховання 
та спорт                         
медичні 

XVIII 36486 

Спортивний вісник 
Придніпров’я 
 

Дніпропетровський державний інститут 
фізичної культури і спорту 

фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 36114 

Теорія і методика фізичного 
виховання і спорту 

Національний університет фізичного 
виховання і спорту України 

фізичне 
виховання 
та спорт                     
педагогічні 

XVIII 34062 

Теорія і практика фізичного 
виховання. 
Теория и практика физического 
воспитания 

Донецький національний університет  фізичне 
виховання і 
спорт 

XVIII 34664 

Теорія та методика 
фізичного виховання 

ТОВ «ОВС» фізичне 
виховання 
та спорт 
педагогічні 

XVIII 35005 

Український журнал 
медицини, біології та спорту 
 

Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, Харківська медична 
академія післядипломної освіти, 
Херсонський державний університет, 
Львівський державний університет 
фізичної культури 

фізичне 
виховання 
та спорт  
медичні 
біологічні 
 

XVIII 40989 

Физическое воспитание 
студентов 

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди 

педагогічні 
фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 33250 

Фізична активність, здоров’я 
і спорт 

Львівський державний університет 
фізичної культури 

фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 39303 

Фізична культура, спорт та 
здоров’я нації 

Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла 
Коцюбинського, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка 

фізичне 
виховання 
та спорт 
 

XVIII 37722 

Фізичне виховання та спорт 
(Вісник Запорізького 
національного університету 
(фізичне виховання та спорт)) 

Запорізький національний університет 
 

фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 39044 

Фізичне виховання, спорт і 
культура здоров’я у 
сучасному суспільстві 

Волинський національний університет 
імені Лесі Українки 
(Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки) 

педагогічні 
фізичне 
виховання 
та спорт 

XVIII 38489 

 


