Щорічно у третю суботу травня в Україні
відзначається День науки, встановлений Указом
Президента від 14.02.1997 № 145/97.
Це професійне свято працівників науки, мета
якого - вшанування наукових традицій України,
досягнень
українських
вчених,
якими
ми
пишаємося.
Як говорив Ф. Жоліо-Кюрі : «Наука необхідна народові. Країна, яка її не
розвиває, завжди стає колонією».
З нагоди Дня науки в Україні Наукова бібліотека СНУ ім. В. Даля
підготувала огляд наукових видань, що надійшли до фонду останнім часом, але
це лише невелика частка досягнень науковців університету.
Представлені різні видання: дисертації та автореферати дисертацій, монографії,
матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, наукові журнали,
де надруковані статті науковців СНУ ім.В.Даля.
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АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
Зеленко О. О.
Вдосконалення системи регіональних економічних відносин на засадах
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Мартинюк В. О.
Система психологічного супроводу соціальної реадаптації неповнолітніх в
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МОНОГРАФІЇ
Комунікативна компетентність майбутніх фахівців медичної галузі [Текст] :
монографія / Ю. А. Завацький, Н. Є. Завацька, Ю. П. Дехтярьов [та ін.] ; М-во
освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ
ім. В. Даля], 2018. – 249 с.
Монографію присвячено визначенню соціально-психологічних засад
формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів у системі
вищої освіти. Виокремлено емпіричні показники ступенів сформованості
комунікативної компетентності майбутніх лікарів відповідно до
особливостей функціонування їх складових та визначено позитивні і
негативні соціально-психологічні чинники її формування.
Для фахівців у галузі соціальної психології, медичної психології, психології
спілкування, психологічного консультування та суміжних дисциплін,
науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто
цікавиться зазначеною проблемою.

Литвиненко, О. Д. Соціально-психологічні основи розвитку адаптаційного
потенціалу сучасної молоді [Текст] : монографія / О. Д. Литвиненко ; М-во

освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ
ім. В. Даля], 2018. – 332 с.
Монографію присвячено визначення соціально-психологічних основ
розвитку адаптаційного потенціалу сучасної молоді та розробці соціальнопсихологічної програми розвитку її адаптаційного потенціалу. Здійснено
теоретичний аналіз і узагальнення підходів до проблеми вивчення
адаптаційного потенціалу молоді в умовах сучасного соціуму та визначено
стан її розробки.
Ця монографія для фахівців у галузі соціальної психології, психології
управління, науковців, викладачів та студентів. А також усіх, хто
цікавиться зазначеною проблемою.

Професійна реадаптація безробітних: соціально-психологічний вимір [Текст] :
монографія / Н. Є. Завацька, К. Б. Аксенченко, І. Є. Жигаренко [та ін.] ; М-во
освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ
ім. В. Даля], 2018. – 277 с.
Монографію присвячено визначенню соціально-психологічних чинників
професійної реадаптації безробітних в умовах сучасного соціуму.
Розроблена інтегрована соціально-психологічна програма професійної
реадаптації безробітних в умовах сучасного соціуму, ефективність
реалізації якої забезпечена системністю застосування визначених
соціально-психологічних чинників та результативно-моніторинговому
етапах із застосуванням соціально-психологічних технологій.
Для фахівців у галузі соціальної психології, психології праці, психології
соціальної роботи, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, а також
усіх, хто цікавиться зазначеною проблемою.

Психологія аутоагресії молоді в умовах сучасного соціуму [Текст] :
монографія / Н. Є. Завацька, М. В. Тоба, С. В. Піддубняк [та ін.] ; М-во освіти і
науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля],
2018. – 242 с.
Монографію присвячено визначенню особливостей особистісної
диференціації та соціально-психологічних засобів корекції аутоагресивної

поведінки молоді. Визначено соціально-психологічну специфіку типологізації
проявів аутоагресивної поведінки молоді в умовах сучасного соціуму.
Для фахівців у галузі соціальної, вікової психології, психологічного
консультування та суміжних дисциплін, науковців, викладачів, здобувачів
вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться зазначеною проблемою.

Соціально-психологічні основи здоров’язберігаючих технологій [Текст] :
монографія / І. А. Бурлакова, Ю. А. Завацький, Н. Є. Завацька [та ін.] ; [за наук.
ред. Н. Є. Завацької] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. –
Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2018. – 404 с.
Монографію присвячено визначенню висвітленню соціально-психологічних
основ професійного здоров’я фахівців економічної сфери. Визначено
сутність, види, компоненти та критерії професійного здоров’я фахівців
економічної сфери. Виокремлено принципи формування та збереження їх
професійного здоров’я, етапність, закономірності, динаміка цих процесів.
Для фахівців у галузі соціальної, вікової психології, психології праці,
психологічного консультування та суміжних дисциплін, науковців,
викладачів, здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться
зазначеною проблемою.

Спицька, Л. В. Афективні розлади особистості зрілого віку в кризові періоди
життя: соціально-психологічні аспекти [Текст] : монографія / Л. В. Спицька ;
М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ
ім. В. Даля], 2018. – 327 с.
У монографії визначено концептуальні основи розвитку та подолання
афективних розладів в кризові періоди життя особистості зрілого віку на
засадах системно-синергетичної методології, згідно з якою розвиток
афективних розладів має нелінійну динаміку. Розкрито соціальнопсихологічні особливості тривожних та депресивних кластерів
афективнихтем розладів особистості зрілого віку в кризові періоди
життя.
Ця монографія для фахівців у галузі соціальної психології, психології
соціальної роботи, вікової психології, здобувачів вищої освіти.

Структурно-динамічні особливості та соціально-психологічні засоби корекції
неконструктивних життєвих стратегій в сім’ї [Текст] : монографія /
Н. Є. Завацька, І. В. Ващенко, О. Г. Максименко [та ін.] ; [під наук. ред.
Н. Є. Завацької] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. –
Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2018. – 294 с.
Монографію
присвячено
визначенню
структурно-динамічних
особливостей
та
соціально-психологічних
засобів
корекції
неконструктивних
життєвих
стратегій
в
сім’ї.
Виокремлено
диференціально-діагностичні критерії та показники конструктивності
життєвих стратегій подружжя (від стадії їх сприйняття до стадії
цілепокладання).
Для фахівців у галузі соціальної, вікової психології, психології сім’ї,
психології соціальної роботи, психологічного консультування та суміжних
дисциплін, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто
цікавиться зазначеною проблемою.

Шведчикова, І. О. Ферозондовий контроль осей колісних пар рухомого складу
залізних доріг [Текст] : монографія / І. О. Шведчикова, О. І. Шевченко ; М-во
освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ
ім. В. Даля], 2018. – 88 с.
Розглянуто особливості застосування ферозондового методу для
неруйнівного контролю осей колісних пар рухомого складу залізниці,
розроблені математичні моделі та проаналізовано параметри
інформаційних магнітних полів від дефектів осей колісних пар, наведена
математична модель магнітного поля від намагніченої осі колісної пари.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних
працівників, а також для студентів та аспірантів відповідних
спеціальностей.

НАУКОВА ПЕРІОДИКА
Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць /
М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, НДІ духовн. розв.
людини [та ін] ; [редкол. : Г. П. Шевченко (гол.) [та ін.]]. – Вип. 1 (82). –
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2018. – 260 с. – Парал. тит. лист англ.
Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць /
М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, НДІ духовн. розв.
людини [та ін] ; [редкол. : Г. П. Шевченко (гол.) [та ін.]]. – Вип. 2 (83). –
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2018. – 276 с. – Парал. тит. лист англ
Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць /
М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, НДІ духовн. розв.
людини [та ін] ; [редкол. : Г. П. Шевченко (гол.) [та ін.]]. – Вип. 3 (84). –
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2018. – 292 с. – Парал. тит. лист англ
Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць /
М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, НДІ духовн. розв.
людини [та ін] ; [редкол. : Г. П. Шевченко (гол.) [та ін.]]. – Вип. 4 (85). –
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2018. – 260 с. – Парал. тит. лист англ.
У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й
практики розвитку духовної культури особистості в сучасних
соціокультурних умовах. Матеріали збірника можуть бути використані
науковцями в галузі педагогіки та психології духовності, аспірантами,
педагогами-практиками.

Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць / М-во освіти і
науки України, СНУ ім. В. Даля ; [ред. кол. : Н. Є. Завацька (гол.) [та ін.]]. Вип. 2 (49). – Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2019. – 358 с.
У збірник увійшли статті вчених у різних галузях психології,
докторантів, аспірантів, магістрантів провідних вищих навчальних
закладів України та світу.
Матеріали збірника можуть бути використані науковцями в галузі
психології, аспірантами, студентами.

Матеріали конференцій
Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції : тези доповідей
міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 трав. 2017 р. ; М-во освіти і науки України, СНУ
ім. В. Даля, European Humanities (Vilnius, Lithuania), International Consortium
EVRCOOP [та ін.]. – Сєвєродонецьк ; Люблін (Польща) : [СНУ ім. В. Даля],
2017. – 112 с. – Парал. тит. лист англ.
У збірнику наукових праць містяться доповіді та повідомлення
науковців, студентів вищих навчальних закладів України на ХІ
Всеукраїнській науково-практичної конференції. Подано матеріали з
політико-соціальних проблем, присвячені модернізації політичної системи
сучасної України, її структурним елементам та актуальним питанням
сьогодення.

Запрошуємо до перегляу.

