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НАУКОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ  

 
Вісник Національного авіаційного університету. Серія : 
Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. Вип.1(8). – Київ : 
НАУ, 2016. 
Збірник містить наукові праці, у яких висвітлюються 
теоретико-методологічні та науко-практичні проблеми в 
галузі педагогіки та психології, що є актуальними на 
сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і 
відображають спектр інтересів науковців. 
Для наукових працівників у галузі психології та педагогіки, 
викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, 

а також широкого загалу педагогів та психологів різних ланок закладів освіти. 
 
Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія : «Екологія» : зб. 
наук. пр. Вип.14. – Харків : ХНК, 2016. 
У віснику надаються результати теоретичних та прикладних 
досліджень у галузі екології, неоекології, екологічної безпеки, 
охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування. Пріоритету надано розв’язанню 
широкого кола екологічних проблем, новим напрямам 
прикладної екології, інноваційним дослідженням, розробці 
інформаційних технологій в галузі екології та збалансованого 
природокористування. Викладаються питання організації та 

методологічних досліджень національної вищої екологічної та природоохоронної 
освіти. 
Для викладачів вищих навчальних закладів освіти, науковців і фахівців, студентів 
і аспірантів. 

 
Вісник Харківського національного  педагогічного 
університету ім. Г. С.  Сковороди. Психологія. Вип.54. – 
Харків : ХНПУ, 2016. 
У науковому віснику висвітлюються результати 
психологічних досліджень проблеми підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу у ВНЗ та 
середній школі, а також різних проблем поведінки та 
діяльності людини. 
Для наукових працівників, викладачів і студентів. 
 

Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні 
науки: наук. зб. стат. №4. – Черкаси : ЧНУ, 2016. 
Матеріали «Вісника» присвячені актуальним проблемам 
соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки 
спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються 
аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями 
населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім’ями, 
дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, 
схильними до адитивної поведінки; спрямованої на виявлення 
та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з 



дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування 
професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і 
вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності. 
Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, 
студентам, соціальним працівникам, а також усім, хто цікавиться соціально-
педагогічною проблематикою. 
 
 

Збірник наукових праць Національної академії 
Національної гвардії України. Вип. 1(27). – Харків : 
НАНГУ, - 2016. 
Збірник містить матеріали з актуальних питань 
розроблення, модернізації та експлуатації спеціальної 
техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем 
сил охорони правопорядку, інших військових формувань та 
правоохоронних органів, а також науково-дослідні 
матеріали за рубриками. 
Для фахівців національної гвардії України, правоохоронних 

органів, інших військових формувань, науковців, викладачів, ад’юнктів, курсантів 
та студентів вищих навчальних закладів України. 
 
 

Інститут педагогіки НАПН України. Проблеми сучасного 
підручника : зб. наук. пр. Вип. 16. – Київ : Педагогічна 
думка, 2016. 
У збірнику представлено доробок науковців Інституту 
педагогіки НАПН України, теоретично і практично значущі 
результати багаторічних експериментальних досліджень 
аспірантів, докторантів, здобувачів та учителів-методистів. У 
статтях збірника висвітлено актуальні питання теорії 
підручникотворення; особливості створення сучасної 
навчальної та науково-методичної літератури. 

Збірник призначено науковцям, авторам підручників і всім зацікавленим у 
створенні якісної навчальної книги. 
 
 

Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. 
Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. Педагогічна 
освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 20(1-2016). - 
Ч.2. – Кам’янець-Подільський: ПНУ, 2016. 
У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш 
актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі 
вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та 
довкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок 
українських і закордонних дослідників. 
Збірник адресовано науковцям, педагогам, докторантам і 

аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку 
педагогічної науки. 
 
 
 



Луцький національний технічний університет сучасної 
технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. 
№2(6). – Луцьк : НТУ, 2016. 
В матеріалах наукового журналу висвітлюються результати 
наукових досліджень та науково-дослідних розробок в галузі 
машинобудування, автомобільного транспорту, транспортних 
систем і транспортних технологій на автомобільному 
транспорті, а також, математичного та комп’ютерного 
моделювання технічних процесів та систем. 
 

 
Науковий вісник Мукачівського державного університету. 
Серія «Педагогіка та психологія» : зб. наук. пр. Вип. 1(3). – 
Мукачево : МДУ, 2016. 
Збірник наукових праць, який структуризований за 
наступними напрямами: педагогічна теорія та історія 
педагогіки; професіоналізація та диверсифікація вищої школи; 
освітні технології та розвиток особистості; психолого-
педагогічна комунікація; компаративна педагогіка і 
психологія; педагогічна та вікова психологія; організаційна 
психологія та психологія праці. 

 
 

Національний університет «Києво-Могилянська 
академія». Магістеріум. Хімічні науки. Вип. 63. – Київ : 
КМА, 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. 
Збірник може бути цікавим як для наукових працівників, викладачів, так і для 
аспірантів та студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів. 
 

 
Національний університет «Львівська політехніка». 
Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. 
журн. №2. – Львів : НУЛП, 2016. 
Науково-методичний журнал із проблем теорії, методики і 
практики професійної освіти адресовано науковцям, 
студентам, викладачам професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів, аспірантам, докторам, усім, хто 
цікавиться проблемами педагогіки і психології професійної 
освіти. 

 



Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. 
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : 
зб. наук. пр. Вип. 24. – Харків : ХНУ, 2016. 
До збірника включені статті, у яких розглядаються актуальні 
проблеми сучасної практичної підготовки студентів і учнів з 
географії та картографії; узагальнюється досвід і 
розкриваються перспективи розробки впровадження у 
навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, 
підготовки і видання нових картографічних творів, 
призначених для використання у школах, вищих навчальних 

закладах та в інших установах безперервної географічної освіти. 
Призначено для науковців, аспірантів, викладачів та вчителів географії. 


