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Актуальні питання іноземної філології. 
Східноєвропейський національний університет ім. Л. 
Українки. Інститут іноземної філології : наук. журн. №4. –
  Луцьк : СНУ, 2016. 
Науковий журнал містить статті, які досліджують актуальні 
питання сучасної іноземної філології (дискурсознавства, 
лексичної семантики, лінгвокультурології, 
літературознавства, термінознавства, лінгвістики тексту, 

лексикології, когнітивної комунікативної та прикладної лінгвістики). 
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів факультетів іноземних мов 
вищих навчальних закладів й академічних установ. 

 
Вісник Київського національного університету 
технологій та дизайну. Серія : «Технічні науки». 
№4(100). – Київ : КНУ, 2016. 
Тематична спрямованість журналу «Вісник КНУТД»: 
Мехатронні системи. Енергоефективність та 
ресурсозбереження. Матеріалознавство, швейне і 
текстильне виробництво. Метрологія та сертифікація. 
Технології хімічні, біологічні, фармацевтичні. Дизайн та 
мистецтвознавство. 
Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, 
студентів, а також науково-практичних працівників і 
фахівців відповідних галузей промисловості. 
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
Серія : Проблеми механічного приводу : зб. наук. пр. 
№23(1195). – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 
У збірнику представлені теоретичні та практичні 
результати наукових досліджень і розробок в галузі 
зубчатих передач та редукторобудування, що виконані 
викладачами вищої школи, аспірантами, науковими 
співробітниками різних організацій і підприємств. Статті 
містять матеріали доповідей 47-ї міжнародної науково-
технічної конференції «Проблеми якості і довговічності 
зубчастих передач та механічного приводу» ЗП-2016. 

 
Вісник Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв : зб. наук. пр. №4. – Харків : ХДАДМ, 2016. 
У віснику подано матеріали за результатами наукових 
досліджень проблем дизайну, образотворчого мистецтва, а 
також застосування новітніх технологій у 
мистецтвознавстві. 
Збірник розрахований на пошукачів вчених ступенів і знань, 
викладачів, науковців. 
 
 
 



Вісник Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. П. Василенка 
«Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в 
АПК України». Технічні науки : зб. наук. пр. Вип. 176. –
  Харків : ХНТУСГ, 2016. 
Випуск вміщує статті, в яких наведені результати науково-
дослідних робіт. Проведених в університеті, а також в 
інших навчальних закладах і підприємствах України та 
зарубіжжя. 
Випуск згруповано за розділами: «Енергоменеджмент та 

автоматизація управління в системах електро- та теплопостачання», 
«Комп’ютерно-інтегровані технології, системи та засоби автоматизації», 
«Ресурсозберігаючі електротехнології с.-г. виробництва». 
Вісник розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів та 
інженерно-технічний персонал, які працюють у цих наукових напрямках. 

 
Гуманітарний часопис. Національний аерокосмічний 
університет ім. М.  Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» : зб. наук. пр.№2. –  Харків : ХАІ, 
2016. 
Гуманітарний часопис містить наукові праці, які 
відображають широке коло філософських проблем історії й 
сучасності в галузі гносеології та феноменології, соціальної 
філософії, антропології й філософії культури. 
Видання розраховане на наукових співробітників, 
викладачів філософії й інших гуманітарних дисциплін і всіх, 
хто цікавиться філософською проблематикою. 

 
Маркетинг і менеджмент інновацій : наук. журн. №3. – 
Суми : «ВТД «Університетська книга», 2016. 
Наукове видання висвітлює актуальні питання з маркетингу 
інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються 
теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних 
трансформації в економіці. 
 
 
 
 
 
 

Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія 
(біологічні системи) :  
наук. журн. Т. 8. Вип. 1. – Чернівці : ЧНУ, 2016.   
У випуску висвітлено проблеми біохімії, молекулярної 
генетики, біотехнології, екології, ботаніки, збереження 
біоти і біоресурсів, ґрунтознавства, над якими працюють 
науковці Чернівецького національного університету та 
інших наукових установ і вузів України. 
 
 
 



Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології : 
наук. журн. Т. 183. –  Київ : НаУКМА, 2016. 
Матеріали збірника містять результати теоретичних та 
експериментальних досліджень. Розглянуто досить важливі 
та актуальні проблеми сучасних хімічних наук і технологій. 
Представлено оригінальні підходи до модифікування 
полімерних мембран для створення функціональних 
наноматеріалів. Описано новий підхід до створення 
магнітоактивних мембран з метою зменшення 
концентраційної поляризації. Досліджено каталітичну 
активність нанопористих та нанорозмірних вуглецевих 

матеріалів, сорбентів різної природи та фото каталітичну активність оксидів 
металів. 
 

Наукові праці Національного університету харчових 
технологій : зб. наук. пр. Т. 22. №3. – Київ : НУХТ, 2016. 
У журналі публікуються статті за результатами 
фундаментальних теоретичних розробок і прикладних 
досліджень у галузі технічних та економічних наук. 
Рукописи статей попередньо рецензуються провідними 
спеціалістами відповідної галузі. 
Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, 
докторантів і студентів вищих навчальних закладів, 
керівників підприємств харчової промисловості. 
 
Продовольчі ресурси. Національна академія аграрних 
наук України. Інститут продовольчих ресурсів : зб. наук. 
пр. №6. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 
Розглянуто актуальні теоретичні й практичні проблеми 
розвитку харчової промисловості України і перероблення 
сільськогосподарської сировини в умовах ринкових 
перетворень. Досліджуються та узагальнюються соціально-
економічні, структурні, інноваційно-технологічні й 
екологічні аспекти діяльності промисловості, її галузей в 
Україні та окремих регіонах. Запропоновано заходи щодо 
підвищення ефективності й конкурентоспроможності, 

вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової 
та переробної промисловості на вітчизняному й світовому ринках. 
Для наукових працівників, спеціалістів, представників державних органів 
управління економікою. 
 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 
учнівської молоді. Інститут проблем виховання НАПН 
України : зб. наук. пр. Вип. 20. Кн. 2. – Київ : НАПН 
України, 2016. 
До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних і зарубіжних 
учених у галузі теорії і методики виховання. Автори 
спрямували свій науковий пошук на багатоаспектне 
висвітлення шляхів реалізації сучасних підходів до змісту, 
форм і технологій виховної роботи. 

 



Формування ринкових відносин в Україні. Науково-
дослідний економічний інститут : зб. наук. пр. №7(182). 
– Київ : НДЕІ, 2016. 
Збірник статей присвячено науковим здобуткам молодих 
науковців – аспірантів та здобувачів наукових ступенів 
кандидата та доктора економічних наук. Він охоплює 
широкий спектр проблем із таких напрямів:  
- макроекономічні аспекти сучасної економіки; 
- інноваційно-інвестиційна політика; 
- економічні проблеми розвитку галузей та видів 
економічної діяльності; 

- розвиток регіональної економіки; 
- соціально-трудові проблеми. 
Розраховано на науковців і спеціалістів, які займаються питаннями управління 
економікою та вивчають теорію та практику формування ринкових відносин і 
Україні. 


