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Щороку у третю суботу травня в Україні відзначається День науки — 

професійне свято працівників науки України. Свято встановлено «…на 

підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних 

спілок України…» згідно з Указом Президента України «Про День науки» від 14 

лютого 1997 року № 145/97. 

Науковий потенціал України вважається одним з найкращих в Європі. 

Українські вчені є авторами безлічі винаходів в різних областях науки. 

Науково-технічну діяльність регулює закон, прийнятий в Україні в 1999 році. 

Розвиток науки, ефективне використання результатів наукової діяльності, 

впровадження новітніх технологій – основа економічного зростання держави, 

це основа інтелектуального потенціалу нації, запорука її майбутнього. Наряду з  

науковими установами наукові розробки й дослідження  постійно ведуться в 

більш ніж 300 вищих навчальних закладах країни, в яких також проводиться 

святкування Дня науки. 

Наукова бібліотека СНУ ім. В. Даля підготувала бібліографічний огляд  

праць вчених нашого університету, що надійшли до фонду бібліотеки останнім 

часом. Представлені різні видання: монографії, матеріали  наукових  

конференцій,  збірники  наукових  праць,  наукові журнали,  де надруковані 

статті науковців СНУ ім. В. Даля,  дисертації та автореферати. Нині, коли у всіх 

сферах життєдіяльності людини і суспільства все більше утверджуються 

загальноцивілізаційні тенденції розвитку, перехід до науково-інформаційних 

технологій стає першочерговою вимогою часу. Саме над вирішенням цього 

завдання успішно працює наукова спільнота нашого університету. У сучасному 

світі інтелектуальний ресурс виступає головним рушієм розвитку суспільства. 
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05.13.07 / К. Алахмад Алмоу ; СНУ ім. В. Даля. – 
Сєвєродонецьк, 2017. – 157 с. 
 
Алахмад, Алмоу Кутайба Оптимальне керування 
процесом крекінгу вакуумного газойлю аерозольним 
нанокаталізом [Текст] : автореф. дис. ... канд.  
техн. наук : 05.13.07 / К. Алахмад Алмоу ; СНУ  
ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. 
 

Кононенко, А. О. Структурно-функціональні моделі 
самопрезентації викладача соціогуманітарних 
дисциплін [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук :  
19.00.05 / А. О. Кононенко ; СНУ ім. В. Даля. – 
Сєвєродонецьк, 2017. – 428 с. 
 
Кононенко, А. О. Структурно-функціональні моделі 
самопрезентації викладача соціогуманітарних 
дисциплін [Текст] : автореф. дис. ... д-ра психол.  
наук : 19.00.05 / А. О. Кононенко ; СНУ ім. В. Даля. – 
Сєвєродонецьк, 2017. – 41 с. 
 

Моркун, Н. В. Розподілене оптимальне керування 
взаємопов’язаними процесами збагачувального 
виробництва на основі динамічної просторово-часової 
моделі [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 /  
Н. В. Моркун ; ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий 
Ріг, 2017. – 282 с. 
 
Моркун, Н. В. Розподілене оптимальне керування 
взаємопов’язаними процесами збагачувального 
виробництва на основі динамічної просторово-часової 
моделі [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.13.07 / Н. В. Моркун ; СНУ ім. В. Даля. – 
Сєвєродонецьк, 2017. – 40 с 



Фалалєєва, Т. В. Синтез, властивості, технологія та 
застосування нових люмінесцентних сполук, похідних 
нафталевого ангідриду [Текст] : дис.  ... канд. техн. 
наук : 05.17.04 / Т. В. Фалалєєва ; Нац. техн. ун-т 
«Харк. політехн. ін-т». – Х., 2017. – 143 с. 
 
Фалалєєва, Т. В. Синтез, властивості, технологія та 
застосування нових люмінесцентних сполук, похідних 
нафталевого ангідриду [Текст] : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.17.04 / Т. В. Фалалєєва ; СНУ  
ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. 
 

 
 
   
  



МОНОГРАФІЇ 

 

Визначення переддефектного стану металоконструкцій 
об’єктів підвищеної небезпеки : монографія / Д. М. 
Марченко, М. Ф. Смирний, Г. О. Бойко, А. Б. Жидков ;  
М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – 
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2016. – 268 с. 

  В монографії проаналізовано причини виходу з ладу 
металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки, 
викладено основні закономірності деградації матеріалу 
металоконструкцій, розглянуто сучасні магнітометричні 

прилади для неруйнівного контролю металоконструкцій та описано прилад 
нового покоління для визначення переддефектного стану 
металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки. 

Монографія може бути корисною широкому колу науковців та 
фахівців, які працюють з металоконструкціями. 

 

 

 

Відповідальність як чинник адаптації студентів до 
навчання у вищому навчальному закладі : монографія /  
[Т. Г. Дріга, Н. Є. Завацька, В. Ю. Завацький та ін. ; за 
ред. Н. Є. Завацької] ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : 
[СНУ ім. В. Даля], 2016. – 273 с.  

Монографію присвячено вивченню відповідальності 
як чинника соціально-психологічної адаптації студентів 
до умов навчання у вищому навчальному закладі. 

З’ясовано, що впевненість у собі, комунікативні уміння, саморегуляція 
поведінки сприяють подоланню негативних наслідків соціально-
психологічної дезадаптованості студентів під час навчання у вищому 
навчальному закладі. 

Монографія може бути корисною для фахівців з соціальної психології, 
педагогічної психології, докторантів, аспірантів та студентів. 

 

 



 

Гарькавець, С. О. Соціально-нормативна активність 
індивіда та її психологічні референти : монографія / С. О. 
Гарькавець ; Департамент освіти і науки Луган. 
облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядипломної  пед. 
освіти. – Х. : Друкарня Мадрид, 2016. – 156 с. 

У монографії висвітлено результати 
теоретичного аналізу проблеми соціально-нормативної 
активності особистості. Проаналізовані види та форми 

соціально-психологічних впливів, за допомогою яких можливі позитивні 
зміни в ціннісно-смисловій сфері особистості, набуття індивідом стійких 
стереотипів соціально-нормативної поведінки. 

Ця монографія адресована студентам, аспірантам, науковцям і 
педагогам. 

 

 

 

Завацька, Н. Є. Соціально-психологічні умови 
формування у старшокласників готовності до 
усвідомленого батьківства : монографія / [Н. Є. 
Завацька, О. Р. Лемещенко, О. В. Федорова ; за ред.  
Н. Є. Завацької] ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : 
[СНУ ім. В. Даля], 2016. – 210 с.  

У монографії розкрито соціально-психологічні 
умови формування у старшокласників готовності до 
усвідомленого батьківства. Запропоновано структурну 

модель, яка включає особистісно-емоційну, ціннісно-мотиваційну, 
когнітивно-оцінну складові, та проведено її операціоналізацію. Розроблено 
інтегровану соціально-психологічну програму формування у 
старшокласників готовності до усвідомленого батьківства та доведено її 
ефективність. 

Монографія може бути корисною для фахівців з соціальної психології, 
психології сім’ї, докторантів, аспірантів та студентів. 

 



 

Костирко, Л. А. Механізм регулювання міжбюджетних 
відносин в Україні: пріоритети, інструменти, 
перспективи : монографія / Л. А. Костирко, Н. Ю. 
Велентейчик ; М-во освіти і науки України, СНУ  
ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2016. – 
280 с.  

У монографії розглянуто теоретичні та 
методичні засади регулювання міжбюджетних відносин 
в Україні. На основі аналізу зарубіжного досвіду 

регулювання міжбюджетних відносин сформовано рекомендації щодо 
вдосконалення фінансового вирівнювання в Україні. Викладено 
концептуальні основи механізму регулювання міжбюджетних відносин із 
позицій забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів. 

Ця монографія адресована працівникам фінансової системи й органам 
місцевого самоврядування, науковцям, аспірантам, викладачам та 
студентам економічних спеціальностей. 

 

 

 

Марченко, Д. М. Теоретичні основи створення системи 
автоматизованого управління ризиком для об’єктів 
машинобудування підвищеної небезпеки : монографія / 
Д. М. Марченко, А. Б. Жидков ; М-во освіти і науки 
України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [СНУ  
ім. В. Даля], 2016. – 176 с. 

 

В монографії викладено основні поняття 
управління ризиками при експлуатації технічних систем та моделі для 
побудування автоматизованої системи управління ризиками, на основі 
реалізації комплексу узгоджених заходів щодо забезпечення прийнятного 
рівня ризику, а також оцінки стійкості деградаційних процесів в елементах 
об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки. 

Монографія може бути корисною широкому колу науковців та 
фахівців, які працюють з ТС. 

 



 

Медико-психологічні основи здоров’язбереження та 
фізичної реабілітації молоді в умовах сучасних 
трансформаційних змін : монографія / [В. А. Шаповалова, 
Ю. А. Хунов, Н. Є. Завацька та ін. ; за ред. Н. Є. 
Завацької] ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [СНУ ім. 
В. Даля], 2016. – 296 с.  

У монографії розкрито медико-психологічні основи 
здоров’язбереження та фізичної реабілітації молоді в 

умовах сучасних трансформаційних змін (на прикладі визначення чинників 
подолання посттравматичних стресових розладів у молоді в умовах 
сучасного соціуму). Визначено провідні чинники подолання 
посттравматичних стресових розладів у молоді та заходи щодо її фізичної 
реабілітації в умовах сучасного соціуму: на макро, мезо та мікро рівнях. 

Монографія може бути корисною для реабілітологів, практичних 
психологів, докторантів, аспірантів та студентів. 

 

 

 

Психологічні засади подолання наслідків професійного 
стресу : монографія / [В. В. Байдик, О. В. Вязовська,  
Н. Є. Завацька та ін. ; за ред. Н. Є. Завацької] ; СНУ  
ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2016. – 
242 с.  

У монографії розкрито соціально-психологічні 
особливостей подолання наслідків професійного стресу 
у працівників закладів освіти. Констатовано, що в 
умовах професійного педагогічного стресу 

самоактуалізація працівників закладів освіти є чинником їхньої 
резистентності до нього. Виявлено позитивний кореляційний зв’язок між 
рівнем професійного стресу працівників закладів освіти та обраними 
копінг-стратегіями поведінки. 

Монографія може бути корисною для фахівців з соціальної психології, 
психології управління, організаційної психології, докторантів, аспірантів та 
студентів. 

 



 

 

Соціально-психологічне забезпечення соціалізації 
вихованців закритих освітніх закладів : монографія /  
[Н. Є. Завацька, В. В. Арнаутова, І. Є. Жигаренко, Л. П. 
Лабезна ; за ред. Н. Є. Завацької] ; СНУ ім. В. Даля. – 
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2016. – 258 с. 

Монографія присвячена розкриттю особливостей 
соціально-психологічного забезпечення соціалізації 
вихованців закритих освітніх закладів відповідно до 

низького, середнього і високого ступенів їх десоціалізації та 
принадлежності до груп із різним рівнем розвитку криміногенності, з 
визначенням мети, принципів  й змістовних блоків цього процесу на всіх його 
етапах. Виокремлено соціально-психологічні умови забезпечення успішності 
процесу соціалізації вихованців закритих освітніх закладів на етапах 
адаптації, індивідуалізації, інтеграції й на трудовій стадії процесу їх 
соціалізації. 

Монографія може бути корисною для фахівців з соціальної психології, 
психології управління, організаційної психології, докторантів, аспірантів та 
студентів. 

 

 

Соціально-психологічні засади розвитку професійно-
важливих якостей у молоді : монографія / [Н. М. Єрмаш, 
Н. Є. Завацька, В. Ю. Завацький та ін. ; за ред. Н. Є. 
Завацької] ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [СНУ  
ім. В. Даля], 2016. – 254 с.  

У монографії розкрито соціально-психологічних 
особливості розвитку професійно важливих якостей у 
молоді на прикладі розвитку професійно важливих 
якостей особистості працівників місцевих органів 

виконавчої влади. Доведено дієвість розробленої програми сприяння 
розвитку професійно важливих якостей особистості із визначенням 
кар’єрного т’юторингу та застосуванням активних форм і методів 
роботи, яка базувалася на принципах екологічності, динамічності 
диференційованого прогнозування, перспективності. 



Для фахівців з соціальної психології, психології управління, 
докторантів, аспірантів та студентів. 

 

Соціально-психологічні особливості самореалізації 
особистості в сучасному суспільстві : монографія /  
[В. Й. Бочелюк, Н. Є. Завацька, А. О. Кононенко та ін. ; 
за ред. Н. Є. Завацької] ; СНУ ім. В. Даля. – [2-ге вид., 
переробл. і допов.]. - Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 
2016. – 435 с.  

У монографії розкрито соціально-психологічні 
особливості самореалізації особистості в сучасному 
суспільстві. Представлено концепцію самопрезентації 

як чинника становлення особистості викладача соціогуманітарних 
дисциплін. Розроблено та доведено ефективність інтегрованої соціально-
психологічної програми сприяння успішності самопрезентації викладача 
соціогуманітарних дисциплін, побудованої на принципах системності, 
активності, динамічності, комплексності та зворотного зв’язку. 

Для фахівців з соціальної психології, психології управління, аспірантів, 
докторантів та студентів. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

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 (76). – 
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2017. – 244 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. 1 (42). – 
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2017. – 335 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. 

Ці та багато інших наукових видань можна знайти в читальному залі 
бібліотеки, а також ознайомитись з ними на бібліотечному сайті 
(http://library.snu.edu.ua/) в списках нових надходжень до фонду.  
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