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Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. 

 наук. ст. Вип. 34. -  Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. 

 Стефаника. 2014 – 325 с. 

У збірнику досліджуються актуальні проблеми державного будівництва, питання 

теоріїї та історії держави і права, правової реформи в Україні, екології, боротьби 

зі злочинність. Вносяться та обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення 

ряду інститутів конституційного, цивільного, кримінального та інших галузей 

права. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів, студентів, слухачів курсантів 

юридичних інститутів та факультетів, юристів- практиків. 

 

 
 

Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. 

 Довженка: зб. наук. пр. Серія: Педагогічні науки. Вип. 26. – Глухів. : 2014. – 

 149 с. 

Збірник наукових праць містить статті з питань теорії педагогіки, дидактики, 

методики і технології навчання , виховання, професійної освіти, історії педагогіки 

та освіти, соціальної педагогіки, зарубіжної педагогіки, з питань 

експериментальної роботи в навчальних закладах тощо.  

Опубліковані матеріали можуть бути корисними для науковців, вихователів, 

учителів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів. 
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Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура: . Вип. 19. -  Івано-

Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника., 2014 – 196 с. 

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем 

фізичного виховання школярів і студентів, біомеханіки, спортивної генетики, 

оздоровчо-спортивного туризму, історії культури, психології спорту й фізичного 

виховання, валеології, адаптивної фізичної культури, методології й менеджменту 

у фізичній культурі, фізичної реабілітації.  

Вісник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, учителів 

фізичної культури і тренерів. 

 

 

 
 

Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки: 

Вип. 18. -  Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. 2014 – 

 172 с. 

Вісник містить статті з історії філософії, філософської україністики, морально-

етичних проблем суспільства та особистості, актуальних питань логіки та 

гносеології, філософії глобальних проблем світу, теоретико-методологічних 

питань психології молоді, філософські аспекти соціологічних досліджень. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 
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Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: наук. 

 вид. Серія: Історія. № 1134. Вип. 49. – Х., 2014. – 251 с. 

Спецвипуск «Вісника» містить статті та матеріали, об’єднані тематикою історії 

бізнесу – напрямку досліджень, що фокусуються на вивченні еволюції систем 

бізнесу, історії менеджменту, історії підприємництва та підприємницького 

середовища; історії окремих підприємців, підприємницьких династій, фірм а 

також взаємодї бізнесу із політичним, соціальним та культурним середовищем.  

Для викладачів, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться історією. 

 

 
 

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: наук. 

 вид. Серія: Психологія. № 1121. Вип. 56. – Х., 2014. – 156 с. 

У віснику подано результати теоретичних та експериментальніх наукових 

досліджень у галузі фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті 

проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання юридичної, медичної 

психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі. Для науковців, 

аспірантів, пошукачів. 
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Педагогічний альманах : зб. наук. пр.Вип. 23. – Херсон : КВНЗ Херсон. акад. 

 неперервної освіти. 2014. – 317 с. 

У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-техничних навчальних 

закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ і ІІІ-IV рівнів акредитації висвітлюють 

теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти. Упровадження 

висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме 

вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної 

школи. 

Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно- 

техничних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної 

освіти. 

 

 
 

Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. 

 Сухомлинського: зб. наук. пр. Історичні науки. Вип. 3.38(110). – Миколаїв : 

2014. – 200 с. 
У збірнику наукових праць вміщено статті з актуальних проблем історичних наук: 

археології, етнології, історіографії, краєзнавства, вітчизняної та всесвітньої 

історії. Значна кількість матеріалу присвячена малодослідженним питанням 

історії України.  

Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, краєзнавців, 

аспірантів, студентів історичних спеціальностей. 

  



 
 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: зб. наук. 

 пр. Серія: Філологічна. Вип. 50. – Острог: 2014. – 143 с.  

До збірника ввійшли статті українських науковців, присвячені проблемам 

сучасної української мови, ідіостилістики, індивідуально-авторської неології, 

термінознавства, лінгвосинергетики, діалектології, культури мови і мовлення, 

літературознавства.  

Для науковців, викладачів, аспірантів, учителів-практиків, студентів-філологів. 

 

 
 

Науковий вісник Ужгородського університету: зб. наук. пр. Серія: Хімія. 

 Вип. №2(32). – Ужгород: 2014. – 107 с. 

Збірник наукових праць друкує статті, які містять теоретичні та практичні 

результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного 

середовища, а також методики викладання хімії та екології у вищій школі. 

Публікуються також огляди сучасного стану важливіших наукових проблем у 

галузі хімії, огляди наукових конференцій, які відбулися в ДВНЗ «УжНУ», а 

також матеріали присвячені ювілеям. 


