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Один з найстаріших медичних журналів
у світі, є впливовим періодичним
виданням із загальної медицини.
American Journal of Sports Medicine
http://ajs.sagepub.com/
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Американський журнал спортивної
медицини є офіційним виданням
Американського ортопедичного
товариства спортивної медицини. Він
містить оригінальні статті хірургівортопедів, що спеціалізуються в
спортивній медицині, лікарів,
спортивних тренерів і фізіотерапевтів.
Clinical Journal of Sport Medicine
http://journals.lww.com/cjsportsmed/pages/
default.aspx
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Дослідження та огляди з діагностики,
терапії та реабілітації здорових і з
обмеженими фізичними можливостями
людей різного віку і з різних видів
спорту.
European Journal of Physical and
Rehabilitation Medicine
http://www.ejprm.org/
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Журнал публікує статті з фізичної
медицини та реабілітації, редакційні
статті, огляди, описи конкретних
випадків, нотатки.
European Journal of Sport Science
http://www.tandfonline.com/toc/tejs20/curre
nt#.UwM_QM60mho
Європейський журнал спортивної науки
(EJSS) є офіційним журналом
Європейського коледжу спортивної
науки. Редакційна політика журналу
просуває високі стандарти наукових
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досліджень в наступних областях: (а)
природничі науки спорту, (б) соціальні
та поведінкові і гуманітарні науки
(с)
спортивної медицини, і (г) сам спорт.
Sports Biomechanics
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http://www.tandfonline.com/toc/rspb20/curr
ent#.UwM_ys60mho
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Науковий журнал Міжнародного
товариства біомеханіки в спорті (МОС) –
єдиного міжнародного товариства з
такою тематикою. Журнал ставить за
мету генерувати знання, щоб поліпшити
спортивні результати і знизити
захворюваність і травми; доносити ці
знання до вчених, тренерів та
спортсменів.
Journal of Sports Science and Medicine
http://jssm.org/
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Журнал спортивної науки та медицини
(JSSM) – науковий електронний журнал,
у якому публікують дослідні та оглядові
статті, а також тематичні дослідження в
галузі спортивної медицини та науки.
JSSM також публікує редакційні статті,
витяги з міжнародних та національних
конгресів, конференцій і симпозіумів і
може функціонувати як відкритий форум
для обговорення важливих питань.
Матеріали статей можуть бути
представлений не тільки у друкованому
вигляді (формат PDF), але і з
використанням відео, аудіо та
інтерактивного програмного
забезпечення, оскільки він буде
опублікований в електронному форматі.
European Physical Education Review
http://epe.sagepub.com/
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Журнал, який стимулює і презентує
наукові дослідження в галузі фізичного
виховання та спорту .
Sports Engineering
http://www.springer.com/materials/mechani
cs/journal/12283
Журнал публікує статті щодо
застосування техніки і науки в спорті.
Сфера інтересів включає механіку і
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динаміку спорту, аналіз руху, приладів,
конструкції обладнання, поверхні
взаємодії, матеріалів та моделювання.
Sports Medicine
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42

США
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США

Медицина

15550265,
15550273

16

http://link.springer.com/journal/40279
Журнал публікує огляди сучасних
досліджень у практиці спортивної
медицини і фізіології.
11

British Journal of Sports Medicine
http://bjsm.bmj.com/content/by/year

12

В журналі публікують останні
досягнення з клінічної практики і
наукових досліджень. Тематика охоплює
всі аспекти спортивної медицини,
зокрема спортивні травми, фізіологію
вправ, спортивну психологію,
фізіотерапію, фізичні вправи та здоров'я.
Journal of Science and Medicine in Sport
http://www.jsams.org/
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Журнал публікує дослідження, що
охоплюють всі аспекти спортивної науки
та медицини: клінічна медицина,
стоматологія, реабілітація,
антропометрія, біохімія, біомеханіка,
епідеміологія, рухова поведінка,
харчування, психологія, фізіологія,
лікування захворювань стоп, охорона
здоров'я, соціологія та ін.
Physical Therapy
http://ptjournal.apta.org/
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Журнал присвячений дослідженням у
галузі фізичної терапії та суміжних
галузях.
International Journal of Sports
Physiology and Performance
http://journals.humankinetics.com/IJSPP
Міжнародний журнал фокусується на
спортивній фізіології і продуктивності,
присвячений просуванню знань
фізіологів, дослідників спортивної
продуктивності та інших вчених про
спортивні і фізичні вправи.
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Данія

Медицина

09057188,
16000838

58

Журнал публікує оригінальні статті з
травматології, ортопедії, фізіології,
біомеханіки, спортивної медицини
(включаючи реабілітацію), висвітлює
соціологічні, психологічні, педагогічні,
історичні та філософські аспекти спорту.
Таким чином, журнал є
міждисциплінарний і охоплює всі сфери
дослідження в спорті.
Journal of Sport and Exercise Psychology США

Медицина

08952779,
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49

Великобританія
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Німеччина
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01724622,
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62

Scandinavian Journal of Medicine and
Science in Sports
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.11
11/%28ISSN%291600-0838

16

http://journals.humankinetics.com/JSEP
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Журнал публікує наукові статті
провідних світових учених, які
досліджують взаємозв’язок між
психологією і фізичними вправами та
спортивними результатами; редакційні
статті про сучасні проблеми в галузі,
реферати сучасних досліджень, рецензії
на книги.
Journal of Biomechanics
http://www.journals.elsevier.com/journalof-biomechanics/
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Статті, опубліковані в журналі,
охоплюють широке коло питань
біомеханіки: фундаментальні теми біомеханіка опорно-рухового апарату,
серцево-судинної і дихальної систем,
механіка твердих і м'яких тканин,
механіка протезів та імплантатів тканин,
механіка клітин; біомеханіка травм,
ортопедична біомеханіка, реабілітаційна
біомеханіка, біомеханіка спорту та ін.
International Journal of Sports Medicine
https://www.thieme.de/de/internationaljournal-sports-medicine/journalinformation-9883.htm
Міжнародний журнал охоплює широкий
діапазон тем у спортивній медицині:
- навчання та тестування;
- ортопедія і клінічні дослідження;
- харчування та поведінка;

- фізіологія і біохімія;
- біомеханіка;
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- імунологія.
Clinical Journal of Sport Medicine
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Журнал публікує оригінальні
дослідження та огляди з діагностики,
терапії та реабілітації здорових людей і
людей з обмеженими фізичними
можливостями.
Human Movement Science
http://www.journals.elsevier.com/humanmovement-science/
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Журнал являє собою форум для
представлення досліджень
психологічних, нейрофізіологічних і
біомеханічних/біофізичних аспектів
людського руху.
American Journal of Physical Medicine
and Rehabilitation
http://journals.lww.com/ajpmr/pages/default
.aspx
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Журнал публікує передові
фундаментальні та клінічні дослідження,
описи клінічних випадків, відгуки, що
становлять інтерес для фахівців у галузі
реабілітації.
The Physician and Sportsmedicine
https://physsportsmed.org/doi/
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Журнал орієнтований на лікарів,
презентує останні відкриття у лікуванні
та відновленні, а також висвітлює
медичні аспекти ЛФК.
Science and Sports
http://www.journals.elsevier.com/scienceand-sports/
Журнал пропонує нові медичні, наукові
та прикладні технічні дослідження у
різних галузях спорту і фізичної
діяльності (внутрішньої медицини,
травматології, психології, соціології,
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біомеханіки, технології).
Статті публікуються французькою або
англійською мовою.
Journal of Physiotherapy
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http://www.journals.elsevier.com/journalof-physiotherapy/
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Журнал фізіотерапії є офіційним
журналом Австралійської асоціації
фізіотерапії. Свою місію вбачає у
публікуванні вагомих досліджень,
впровадження яких матиме важливі
наслідки для фізіотерапії.
Physiotherapy
http://www.journals.elsevier.com/physiothe
rapy/
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Журнал публікує оригінальні
дослідження з фізіотерапії для
підтримання постійного професійного
розвитку фізіотерапевтів та інших
медичних професій у всьому світі.
Fizjoterapia Polska
http://www.fizjoterapiapolska.pl/
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Статті, опубліковані у PJP, охоплюють
широке коло питань, пов'язаних не
тільки з фізичною терапією і
кінезотерапією, а й з реабілітацією
хворих з різними видами ортопедичних,
травматичних, неврологічних,
кардіологічних, геронтологічних та
інших розладів.
Journal of Biological Chemistry
http://www.jbc.org/site/misc/about.xhtml
Протягом понад 100 років JBC був
важливим ресурсом міжнародного
співтовариства біомедичних дослідників.
Сьогодні журнал продовжує публікувати
видатні досягнення в галузі біохімії та
молекулярної біології.
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Biochemical Journal
http://www.biochemj.org/bj/default.htm
Біохімічний журнал є одним з провідних
журналів світу з біологічних наук.
Публікації присвячені розвитку всіх сфер

біохімії, клітинної та молекулярної
біології.
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Physiological Chemistry and Physics and
Medical NMR
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молекулярн
а біологія

45
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00062960,
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та
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http://www.physiologicalchemistryandphysi
cs.com/
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Журнал публікує дослідження з
біофізики, біохімії і клітинної фізіології.
Journal of Biochemistry
http://jb.oxfordjournals.org/
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Журнал публікує дослідження в галузі
біохімії, молекулярної біології та
біотехнології
ACS Chemical Biology
http://pubs.acs.org/journal/acbcct
В журналі публікуються механістичні
дослідження білків, нуклеїнових кислот,
цукрів, ліпідів і небіологічних полімерів.
Педставлені роботи грунтуються на
оригінальних результатах і не були
опубліковані раніше.
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Biochemistry
http://pubs.acs.org/journal/bichaw

33

Метою журналу є публікація результатів
оригінальних досліджень, які сприяють
розумінню механізму біологічних явищ з
точки зору молекулярної структури або
функції. Представлені рукописи в галузі
біофізики, клітинної та молекулярної
біології, хімічної біології, протеоміки.
Biochemical and Biophysical Research
Communications
http://www.sciencedirect.com/science/jou
rnal/0006291X
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Провідний міжнародний журнал,
присвячений швидкому поширенню
нових значущих експериментальних
результатів у різних сферах біологічних
досліджень
BMC Biochemistry

14712091

та
молекулярн
а біологія

http://www.biomedcentral.com/bmcbioch
em/
Журнал з відкритим доступом до
публікацій розміщує оригінальні
рецензовані наукові статті з усіх аспектів
біохімічних процесів, у тому числі
структури, функції і динаміки
метаболічних шляхів,
супрамолекулярних комплексів,
ферментів, білків, нуклеїнових кислот і
низькомолекулярних компонентів
органел, клітин і тканин.
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Comparative Biochemistry and
Physiology - B Biochemistry and
Molecular Biology

США

Біохімія,
. ISSN:
Генетична
10964959
та
молекулярн
а біологія

61

Нідерланди

Біохімія,
11387548
Генетична
та
молекулярн
а біологія

27

Росія

Біохімія,
00062979, 49
Генетична
16083040
та
молекулярн
а біологія

http://www.journals.elsevier.com/compar
ative-biochemistry-and-physiology-partb-biochemistry-and-molecular-biology/
У журналі публікуються дослідження з
біохімічних та молекулярно-біологічних
аспектів обміну речовин, ензимології,
регуляції, харчування, генної структури
та регуляції, присвячені метаболітам і
клітинним компонентам,
макромолекулярним структурам,
адаптаційним механізмам та
еволюційним принципам.
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Journal of Physiology and Biochemistry
http://www.springer.com/biomed/journal
/13105
Журнал містить наукові статті на різні
теми людської нормальної або
патологічної фізіології, порівняльної
фізіології, біохімії, молекулярної біології
та суміжних галузей.
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Biochemistry. Biokhimiia
http://protein.bio.msu.ru/biokhimiya/
Журнал публікує дослідження з усіх
галузей біохімії, висвітлює біохімічні
аспекти молекулярної біології,
біоорганічної хімії, мікробіології,
імунології, фізіології та інших наук.
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