
Бібліотека Університету Ушинського 

Інтернет-ресурси з філософії 

№ Посилання Опис 
1. sr.org.ua Міжнародний журнал "ScienceRise".  

Основним завданням журналу є публікація наукових 
статей з метою поширення найбільш актуальної та 
важливої інформації в різних напрямках науки. 

Журнал входить до переліку видань ВАК України, 
індексується в світових наукометричних базах даних 
і системах.  
Статті можна переглянути у вільному доступі та 
безкоштовно завантажити. 
http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/archive 
(рос.) 

2. http://www.gileya.org/ 
 

Збірник наукових праць ”Гілея: науковий 
вісник”. Фахове видання з філософських, 
політичних та історичних наук.  

Концепція збірника базується на 
багатоплановому науковому висвітленні 
проблем інформаційної цивілізації, що 
формується. Основні рубрики охоплюють галузі 
історичних, філософських та політичних наук. 
Розрахований на фахівців гуманітарних та 
соціально-політичних наук. (укр.) 

3. www.philsci.univ.kiev.ua Електронна бібліотека кафедри філософії та 
методології науки філософського факультету 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (укр.) 

4. http://chitalka.net.ua/zmist/filosofija.html Студентська бібліотека"Читалка". Бібліотека 
пропонує безкоштовні електронні підручники з 
філософії.(укр.) 

5. www.ae-lib.org.ua Бібліотека світової літератури. Оригінали та 
переклади. (укр.) 

6. eLibrary Наукова електронна бібліотека. Користуватися 
можна після реєстрації.(рос.) 

7. ihtik.lib.ru/2013.05_ihtik_philosophy «Библиотека Ихтика». Книги з філософії. (рос.) 

8. filosof.historic.ru Електронна бібліотека з філософії. (рос.) 

9. lib.ru «Бібліотека Максима Мошкова» (рос.) 

10. www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/i
ndex_philos.php?mode=author 

«Библиотека Гумер» – гуманітарні науки (рос.) 

11. yanko.lib.ru/fort-
library/philosophy/index.html 

Електронна бібліотека Слави Янко. (рос.) 
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12. www.krotov.info/spravki/1_history_temy
/21_f/filosofii_istoria.html 

Бібліотека Якова Кротова. (рос.) 

13. www.vehi.net/ Бібліотека російської релігіозно-філософської 
художньої літератури «Вехи». (рос.) 

14. antology.rchgi.spb.ru/index.html Філософська бібліотека середньовіччя. (рос.) 

15. www.many-books.org/rub/117/filosofiya 80-90% електронних книг безкоштовні. Книги 
можна читати он-лайн та завантажувати. (рос.) 

16. books.atheism.ru Зібрання електронних книг. (рос.) 

17. smirnov.iph.ras.ru/win/teach/library.htm Тексти класичної арабської філософської думки 
російською мовою (переклад). 
Бібліографія та електронна бібліотека. (рос.) 

18. link.springer.com 

 

Платформа SpringerLink представляє собою 
доступ до електронних ресурсів видавництва 
Springer. (англ., нім.).  

19. http://www.iep.utm.edu/ Інтернет-енциклопедія філософських наук. 
(англ.) 

20. http://philosophy.eserver.org/ Рhilosophy. (англ.) 

21. philosophy.ru  Філософський портал. (рос.) 

22. www.jstor.org Популярний електронний архів JSTOR включає 
в себе архіви провідних світових журналів з 
соціології, політології, права, освіти, 
статистики, математики, історії, екології, 
філософії, економіки і багато іншого. (англ.) 

23. www.nehudlit.ru На сайті розміщено книги з філософії в 
електронному варіанті. (рос.). 

24. http://lib.prometey.org/?sub_id=39 

 

Публічна електронна бібліотека Прометей. На 
сайті знаходиться каталог книг. Книги можна 
читати он-лайн або завантажувати. (рос.) 

25. http://studme.com.ua/filosofiya/default.htm 

 

На сайті можна знайти конспекти лекцій з 
філософії. (укр.) 
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	Студентська бібліотека"Читалка". Бібліотека пропонує безкоштовні електронні підручники з філософії.(укр.)


