
Перелік 
наукових фахових видань України, 

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук 
(відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого 

наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України                 
06 лютого 2018 року за  № 148/21600) 

 
Затверджено 
наказами Міністерства 
освіти і науки України 
від 24.05.2018 № 527 
… 
від 28.12.2019 №1643 

ІІ. Категорія «Б» 
№  

 
Назва видання 

 
 

Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь науки, 
код (шифр) 

спеціальності або 
галузь знань 

Дата включен-
ня (внесення 

змін), категорія 

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

Кам’янець-Подільський 
національний 
університет імені Івана 
Огієнка  

педагогічні 

фізичне виховання 
та спорт 

 

спеціальність – 017 

28.12.2019  

«Б» 

2.  Здоров’я, спорт, 
реабілітація 

Здоровье, спорт, 
реабилитация 

Health, sport, rehabilitation 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Г.С.Сковороди 

фізичне виховання 
та спорт (24.00.01, 
24.00.02, 24.00.03) 

педагогічні науки  

спеціальність – 017 

16.07.2018  

«Б» 

3.  Слобожанський науково-
спортивний вісник 

Харківська державна 
академія фізичної 
культури 

фізичне виховання 
та спорт 

спеціальність – 017 

07.05.2019  

«Б» 

4.  Спортивна медицина і 
фізична реабілітація 

Національний 
університет фізичного 
виховання і спорту 
України 

фізичне виховання 
та спорт, 

спеціальність – 227 

28.12.2019  

«Б» 

5.  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 (24.00.01, 
24.00.02, 24.00.03) 

 

спеціальність – 017 

11.07.2019  

«Б» 
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№  
 

Назва видання 

 
 

Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь науки, 
код (шифр) 

спеціальності або 
галузь знань 

Дата включен-
ня (внесення 

змін), категорія 

6.  Фізична культура, спорт та 
здоров’я нації 

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

фізичне виховання 
та спорт  
(24.00.01, 24.00.02, 
24.00.03) 
 
спеціальність – 017 

11.07.2019  
«Б» 

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

Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки 

 

педагогічні 
фізичне виховання 
та спорт 
 
спеціальність – 017 

28.12.2019  
«Б» 

 
Друковане наукове видання включається до  
Переліку наукових фахових видань України 
строком на п’ять років від дати включення 

 
Перелік 

наукових фахових видань України, 
в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 

на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук 

 
Затверджено 
наказами Міністерства 
освіти і науки України 
від 25.01.2013 № 54 
… 
від 24.05.2018 № 527 

Категорія «В» 
№  

 
Назва видання 

 
 

Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь 
науки 

Дата 
включен-
ня, понов- 

лення 
(внесення 

змін) 

Дата 
попе-

реднього 
вклю-
чення 

8.  Вісник Запорізького 
національного 
університету 
(фізичне виховання та спорт) 

ДВНЗ «Запорізький 
національний університет»  

фізичне 
виховання 
та спорт 

16.05.2016 10.02.10 
(фахове до 
10.02.15) 

9.  Вісник Прикарпатського 
університету. Серія: 
Фізична культура 

ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника» 

фізичне 
виховання 
та спорт 

09.03.2016 14.10.09 
(фахове до 
14.10.14) 
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10.  Здоров’я, спорт, 
реабілітація 
Здоровье, спорт, 
реабилитация 
Health, sport, 
rehabilitation 

Харківський національний 
педагогічний університет 
імені Г.С.Сковороди 

фізичне 
виховання 
та спорт 

04.04.2018  

11.  Молодіжний науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені Лесі 
Українки 

Східноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки 
 

фізичне 
виховання 
та спорт 

09.03.2016 01.07.10 
(фахове до 
01.07.15) 

12.  Наука в олимпийском 
спорте 

Національний університет 
фізичного виховання і 
спорту України, 
Національний олімпійський 
комітет 

фізичне 
виховання 
та спорт 

29.12.2014 14.04.10 
(фахове до 
14.04.15) 

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

Національний педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова  
 

фізичне 
вихованні 
та спорт 
 

12.05.2015 14.10.09 
(фахове до 
14.10.14) 

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

Харківський національний 
педагогічний університет 
імені  
Г. С. Сковороди 

фізичне 
виховання 
та спорт 

06.03.2015 08.07.09 
(фахове до 
08.07.14) 

15.  Слобожанський науково-
спортивний вісник 

Харківська державна 
академія фізичної культури 

фізичне 
виховання 
та спорт 

29.09.2014 14.10.09 
(фахове до 
14.10.14) 

16.  Спортивна медицина і 
фізична реабілітація 
(Спортивна медицина) 

Національний університет 
фізичного виховання і 
спорту України 

фізичне 
виховання 
та спорт 

29.09.2014 
(зі змінами 
від 13.03.17 

№374) 

14.10.09 
(фахове до 
14.10.14) 

17.  Спортивний вісник 
Придніпров’я  

Дніпропетровський 
державний інститут фізичної 
культури і спорту  

фізичне 
виховання 
та спорт 

13.07.2015 26.05.10 
(фахове до 
26.05.15) 

18.  Теорія і методика 
фізичного виховання і 
спорту 

Національний університет 
фізичного виховання і 
спорту України 

фізичне 
виховання 
та спорт 

29.09.2014 08.07.09 
(фахове до 
08.07.14) 

19.  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 

04.04.2018  
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20.  Физическое воспитание 
студентов 

Харківський національний 
педагогічний університет 
імені  
Г. С. Сковороди 

фізичне 
виховання 
та спорт 

29.12.2014 08.07.09 
(фахове до 
08.07.14) 

 

21.  Фізична активність, 
здоров’я і спорт 

Львівський державний 
університет фізичної 
культури 

фізичне 
виховання 
та спорт 

09.03.2016 23.02.11 
(фахове до 
23.02.16) 

22.  Фізична культура, спорт 
та здоров’я нації 

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

фізичне 
виховання 
та спорт 

11.07.2016 10.02.10 
(фахове до 
10.02.15) 

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

Східноєвропейський 
національний університет 
імені Лесі Українки 

фізичне 
виховання 
та спорт 

13.07.2015 10.02.10 
(фахове до 
10.02.15) 

 
Затверджено постановами 
президії ВАК України 
від 27.05.2009 р. № 1-05/2 
… 
від 31.05.2011 р. № 1-05/5 

 
№ Назва видання Засновник (співзасновники) 

 
Галузь 
науки 

Дата 
включення 
(внесення 

змін) 
1.  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 

14.04.10 
(фахове до 
14.04.15) 

2.  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 

фізичне 
виховання та 
спорт 

10.11.10 
(фахове до 
10.11.15) 

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

Чернігівський національний 
педагогічний університет імені 
Т.Г.Шевченка 

фізичне 
виховання та 
спорт 

31.05.11 
(фахове до 
31.05.16) 

4.  Молода спортивна наука 
України 

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

фізичне 
виховання та 
спорт 

10.02.10 
(фахове до 
10.02.15) 

5.  Теорія і практика фізичного 
виховання. 
Теория и практика 
физического воспитания 

Донецький національний 
університет  

фізичне 
виховання та 
спорт 

22.12.10 
(фахове до 
22.12.15) 
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Перелік 
електронних наукових фахових видань України, 

в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт  
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 

(відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого 
наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України                 

06 лютого 2018 року за  № 148/21600) 
 
Затверджено 
наказами Міністерства 
освіти і науки України 
від 07.11.2018 № 1218 
… 
від 28.12.2019 №1643 

І. Категорія «А» 
№  

 
Назва видання 

 
 

Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь науки,  
код (шифр) 

спеціальності або  
галузь знань 

Дата 
включен-

ня 
(внесення 

змін), 
категорія 

1.  Pedagogics, psychology, 
medical-biological problems 
of physical training and 
sports 

Харківський національний 
педагогічний університет                    
імені Г. С. Сковороди  

педагогічні  
фізичне виховання 
та спорт (24.00.01, 
24.00.02, 24.00.03) 
 
спеціальність – 017 

11.07.2019 
«А» 

2.  Physical Education of 
Students 

Харківський національний 
педагогічний університет                    
імені Г. С. Сковороди  

фізичне виховання 
та спорт (24.00.01, 
24.00.02, 24.00.03) 
 
спеціальність – 017 

11.07.2019 
«А» 

3.  Інформаційні технології і 
засоби навчання 
Информационные 
технологии и средства 
обучения 
Informational Technologies 
and Learning Tools 

Інститут інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН України, 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України, Державна 
наукова установа «Інститут 
модернізації змісту освіти» 

педагогічні  
 
спеціальність – 017  

18.12.2018 
«А» 

 
І. Категорія «Б» 
№  

 
Назва видання 

 
 

Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь науки,  
код (шифр) 

спеціальності або  
галузь знань 

Дата 
включен-

ня 
(внесення 

змін), 
категорія 

24.  Єдиноборство Харківська державна 
академія фізичної культури 

фізичне виховання 
та спорт (24.00.01, 
24.00.02, 24.00.03) 
 
спеціальності – 017 

11.07.2019 
«Б» 
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№  
 

Назва видання 

 
 

Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь науки,  
код (шифр) 

спеціальності або  
галузь знань 

Дата 
включен-

ня 
(внесення 

змін), 
категорія 

25.  Спортивні ігри Харківська державна 
академія фізичної культури 

фізичне виховання 
та спорт (24.00.01, 
24.00.02, 24.00.03) 
 
спеціальність – 017 

11.07.2019 
«Б» 

 
Електронне наукове видання включається до 
Переліку наукових фахових видань України 
строком на п’ять років від дати включення 

 
Перелік 

електронних наукових фахових видань України, 
в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт  

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 
 

Затверджено 
наказами Міністерства 
освіти і науки України 
від 25.01.2013 № 54 
… 
від 04.04.2018 № 326 
 

№ 
 

Назва видання Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь 
науки 

Дата 
включення

, 
поновленн
я (внесення 

змін) 

Дата  
Поперед-

нього 
включен-

ня 

1.  Pedagogics, 
psychology, medical-
biological problems 
of physical training 
and sport 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Г.С. Сковороди 

педагогічні  
 
фізичне виховання 
та спорт 

07.10.2016 
 

13.03.2017 

 

2.  Physical education of 
students 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Г.С. Сковороди 

педагогічні 
 
 
фізичне виховання 
та спорт 

22.12.2016 
 
 

13.03.2017 

 

3.  Спортивна наука 
України 

Львівський 
державний інститут 
фізичної культури 

фізичне виховання 
та спорт 

09.03.2016 30.06.05 
(фахові до 
01.08.10) 

 
 
 


	Назва видання

