
КАРДІОЛОГІЯ 

Із фонду періодичних 

медичних видань 

КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» ЗОР 



Російське науково-практичне видання, засноване 

видатними вченими, академіками АМН СССР 

А.Л. Мяснiковим та П.Е. Лукомським y 1961 роцi. 

Журнал цитується та iндексується в мiжнародних 

базах даних: Web of Scince, Medline та Scopus. У 

состав редакцiйної коллегiї входять вiдомi 

кардiологи, у тому числi десять дiйсних 

академiкiв  РАМН. Головний редактор - 

Ю.Н.Беленков, член-корреспондент РАН, 

академик РАМН, професор. Основнi роздiли: 

«Клиническая кардиология», «Ишемическая 

болезнь сердца», «Инфаркт миокарда», 

«Артериальная гипертония», «Заболевания 

миокарда», «Пороки сердца»,«Аритмии сердца», 

«Сердечная недостаточность». 

Кардиология  



Український науково-практичний рецензований журнал, 

заснований  у 2014 роцi. Видається українською, 

росiйською й англiйською мовами. Журнал 

зареєстровано в наукометричних системах СrossRef, 

Google Scholar ta DOAJ, внесено до мiжнародного 

каталогу Ulrich's Periodicals Directory, 

загальнодержавної повнотекстової бази даних 

«Наукова перiодика Украiни», реферативної бази 

даних «Українiка наукова», публікації розмiщуються в 

Украiнському реферативному журналi «Джерело». 

Спiвзасновники журналу: Всеукраїнська асоцiацiя 

фахiвцiв з аритмологiї та електрофiзiологiї серця, 

ДУ«Iнститут серця МОЗ України», Нацiональна 

медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л. 

Шупiка. На сторінках періодичного видання 

публiкується iнформацiя про новiтнi досягнення галузi, 

статті з лікарського досвіду. Головний редактор Б.М. 

Тодуров  -  врач-кардiохiрург, професор, директор 

Iнституту серця, виконав першу трансплантацію серця 

в Україні. 

Кардіохiрургiя та 

iнтервенцiйна кардiологiя 



Спеціалізований рецензований науково-практичний 

журнал, заснований у червні 2008 року. Виходить 

українською, російською та англійською мовами. 

Включений в наукометричні і спеціалізовані бази даних 

Ulrichsweb Global Serials Directory, WorldCat, 

PIHЦ(Science Index), Google Scolar, «Джерело», 

«КіберЛенінка», CrossRef, International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE), SHERPA/RoMEO, 

Bielefeld Academic Starch Engine (BASE). Головний 

редактор  Ю.М.Сіренко – головний кардiолог Украiни, 

завiдувач вiддiлення симптоматичних гiпертезiй ННЦ 

«Iнститут кардiологiї iм. Академіка М.Д.Стражеска» АМН 

України, доктор медичних  наук, професор. Основні 

розділи - «Клінічні дослідження», «Огляди», «На 

допомогу клініцисту», «Нове в кардіології», друкуються 

матеріли кардіологічних форумів, рекомендації 

Американської асоціації серця та інших міжнародних 

кардіологічних організацій. Є реклама ліків та нових 

медичних книг. 

Артериальная гипертензия 

(«Артеріальна гіпертензія»)  



Журнал акцентує увагу на міждисциплінарних 

питаннях, адресоване як атеросклероз, 

артеріальна гіпертензія, сахарний діабет, 

інфаркт, інсульт, ураження периферичних 

артерій, тромбоемболічні ускладнення та інше. 

Журнал заснований у серпні 2005 року. 

Видається українською та російською мовами. 

Основні розділи: «Рекомендації», «Практикум», 

«Огляд», «Зарубіжний досвід», «Події», 

«Конференції». Окремі номери присвячені одній 

темі: «Судини і діабет», «Інсульт», 

«Тромбоемболія легеневої артерії» та ін.  

Практична ангіологія 



Журнал започаткований у 1996 роцi, є офiцiйним 

друкованим органом Росiйського кардiологiчного 

товариства. Головний редактор – Є.В. Шляхто, 

Президент РКТ, академiк РАН, професор, 

директор ФДБУ «НМДЦ iм. В.А. Алмазова». 

Основна спрямованiсть видання – науковi статтi, 

присвяченi оригiнальним та експериментальним 

дослiдженням, питанням фармакотерапiї i 

кардiохiрургiї серцево-судинних захворювань, 

новим методам дiагностики.  

Российский кардиологический 

журнал 



Український медичний журнал, у якому висвiтлюються 

досягнення вiтчизняних та зарубiжних науковцiв у 

сферi кардiолгiї, кардiохiрургiї, судинної патологiї. 

Видання сприяє унiфiкацiї тактики терапевтичного та 

хiрургiчного лiкування серцево-судинних захворювань, 

розробцi та впровадженню нових методiв дiагностики, 

лiкування та профiлактики iшемiчної хвороби серця, 

порушень ритму та провiдностi серця, захворювань 

мiокарда, судин рiзних басейнiв. Заснований у березні 

2003 року, серед засновників - Нацiональний медичний 

унiверситет iменi О.О. Богомольця, ГО «Асоцiацiя 

кардiологiв, судинних та серцевих хiрургiв  м. Києва». 

Головний редактор К.М. Амосова. Журнал 

зареєстровано в мiжнародних наукометричних 

системах та спецiалiзованих каталогах,  внесено до 

загальнодержавної повнотекстової бази даних 

«Наукова перiодика України», реферативної бази 

даних «Українiка наукова», матерiали розмiщуються в 

Українському реферативному журналi «Джерело».  

Серце і судини 



Український науково-практичний журнал  для лікарів з 

проблем серцевої недостатності, заснований у 2009 

році. Видавець ТОВ «Медпроект «Здоров'я України». 

На сторінках журналу публікуються статті українських і 

зарубіжних авторів, в т.ч. проблемні статті, огляди 

літератури. Розглядаються актуальні питання 

діагностики, лікування та профілактики серцевої 

недостатності. Видання містить розділ «Новини 

доказової медицини» і сторінку Асоціації серцевої 

недостатності Європейського товариства кардіологів. 

До редакційної колегії входить В.А. Візир -– доктор 

медичних наук, професор, член президіі правління 

Українського товариства кардіологів, проректор 

Запорізького ДМУ з науково-педагогічної роботи. 

Серцева недостатність 

(«Сердечная недостаточность»)  



Український науково-практичний журнал з проблем 

серцевої недостатності. Містить статті, лекції, огляди, 

оригінальні роботи з актуальних питань діагностики, 

лікування серцевої недостатності. Також 

розглядаються коморбідні стани, наприклад, анемія у 

пацієнтів з хронічною серцево-судинною 

недостатністю, захворювання печінки та печінкова 

дисфункція у хворих на серцеву недостатність. У 

журналі публікуються статті українських (у тому числі 

запорізьких) авторів, іноземних спеціалістів, матеріали 

міжнародних кардіологічних конгресів, конференцій, 

самітів, новини доказової медицини, календар подій у 

світі кардіології. Заснований у лютому 2017 року. 

Видавець «ТОВ «Тематичний проект «Здоров’я 

України 21 сторіччя».  

Серцева недостатність та 

коморбідні стани 

(«Сердечная недостаточность и 

коморбидные состояния»)  



Рецензований науково-практичний журнал 

Нацiональної академiї медичних наук України та 

Всеукраїнської асоціації кардiологiв Украiни. 

Видається з сiчня 1994 року. Засновник - ДУ 

«Нацiональний науковий центр «Iнститут  

кардiологiї iменi академiка М.Д. Стражеска» НАМН 

України.  На сторінках видання публікуються 

науково-практичні матерiали з проблем 

теоретичної, експериментальної та клiнiчної 

кардiологiї, висвiтлюються сучасні свiтові i 

вiтчизняні досягнення та рекомендації з лiкування 

серцево-судинних захворювань. Журнал внесено 

до Перелiку наукових фахових видань України, 

зареєстровано у наукометричних базах Google 

Scholar, «Наукова перiодика України» та РIНЦ, 

системi CrossRef.  

Український кардіологічний журнал 


