Праці вчених СНУ ім. В. Даля

Бібліографічний огляд видань

У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято
науковців — День науки, яке встановлено Указом Президента України
від 14.02.1997 №145/97 «…на підтримку ініціативи відомих вчених,
наукових установ, а також професійних спілок України…».
Науковий потенціал Україні вважається одним з найкращих в
Європі. Українські вчені є авторами безлічі винаходів в різних областях
науки.

Науково-технічну діяльність регулює

Україні в 1999 році.

закон,

прийнятий в

Особливо почесним це свято є для членів

Національної Академії Наук України, яка була заснована в 1918 році.
Розвиток

науки,

ефективне

використання

результатів

наукової

діяльності, впровадження новітніх технологій – основа економічного
зростання держави. Разом з тим, це – основа інтелектуального
потенціалу нації, запорука її майбутнього.

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

інтелектуальний

нашого

ресурс

університету.

виступає

У

головним

сучасному
рушієм

світі

розвитку

суспільства.
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.

Монографії
Бочелюк, В. Й.
Психологія делінквентної поведінки неповнолітніх та її корекція в умовах
закладів соціальної реабілітації : [монографія] / В. Й. Бочелюк, Н. Є. Завацька,
Л. В. Спицька ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк :
[СНУ ім. В. Даля], 2016. – 278 с.
Монографію присвячено вивченню
особливостей соціально-психологічної
диференціації проявів делінквентної
поведінки неповнолітніх та її корекціїї
в
умовах
закладів
соціальної
реабілітації. Рекомендується для
фахівців у галузі соціальної психології,
соціальної роботи, соціальної роботи,
соціальної
педагогіки,
науковців,
викладачів, аспірантів та студентів.

Монографії
Ващенко, І. В.
Психологія ставлення батьків до дитини-дошкільника як чинник
успішності їх взаємодії : [монографія] / І. В. Ващенко, Н. Є. Завацька,
К. В. Кравченко; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. –
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2015. – 269 с.
Монографію
присвячено
вивченню
соціально-психологічних
особливостей ставлення батьків до дитини як чинника успішності їх
взаємодії у дошкільному віці. В монографії розроблена соціальнопсихологічна програма оптимізації ставлення батьків до дитини як
чинника успішності, формування прийомів ефективної комунікації,
розвитку самопізнання, взаєморозуміння, навичок
співробітництва та довірливих стосунків до дитини-дошкільника.
Рекомендовано для фахівців у галузі соціальної психології, психології
сім’ї, науковців, аспірантів.

Монографії
Домінанти політики міжрегіонального інноваційного співробітництва :
монографія / І. В. Заблодська, Ю. А. Завойських, С. О. Бурбело,
М. С. Кроленко ; Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових дослідж.,
Луган. філія. – К. : [Десна Поліграф], 2015. – 152 с.
У монографії вирішено науково- практичне завдання з розробки
концептуальних засад щодо визначення домінант у політиці
міжрегіонального інноваційного співробітництва та теоретичного
інструментарію їх
реалізації. Визначено сутність політики
міжрегіонального інноваційного співробітництва.
Рекомендовано
керівникам і спеціалістам регіональних органів влади, підприємств,
науковим співробітникам, викладачам, студентам.

Монографії
Кроль, О. С.
Методы и процедуры динамики шпиндельных
узлов :
монография / О. С. Кроль ; М-во образования и науки Украины, ВНУ
им. В. Даля. – Луганск : [ВНУ им. В. Даля], 2014. – 154 с.
В монографии рассмотрены проблемы оценки динамического
качества
проектируемых
металлорежущих
станков,
их
формообразующих шпиндельных узлов. Приведены процедуры решения
задач динамики методом начальных параметров и переходных матриц.
Разработано программное обеспечение для оценки частотных
характеристик
упругих систем металлорежущих станков в
математической среде MATLAB.
Монография рекомендуется для ведущих конструкторов, научных
работников, аспирантов и студентов.

Монографії
Постулати минулого та перспективи реалізації бюджетно-податкової
політики : монографія / [кер. авт. кол. і наук. ред. Т. В. Калінеску]. Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – 232 с.
Монографія підготовлена за результатами засідання Круглого
столу з проблем оподаткування і містить підходи щодо формування
механізму реалізації бюджетно-податкової політики, результати
розробки теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо
подолання фінансового розбалансування економіки.
Монографія буде корисною як для науковців, працівників податкових,
фінансових та соціальних служб так і для студентів, аспірантів.

Монографії
Смолина, О. О.
Монастыри Слобожанщины : динамика художественного образа :
монография / О. О. Смолина ; М-во образования и науки Украины, ВНУ
им. В. Даля. – Северодонецк : [ВНУ им. В. Даля], 2016. – 300 с.
В монографии на основе архивных материалов исследованы процессы
формирования и развития монастырской культуры Слобожанщины и
отражения социокультурных явлений второй половины ХVІІ-начала ХХ
веков в художественных образах монастырских ансамблей региона.
Монография очень интересна для культурологов, искусствоведов,
религиоведов и читателей, интересующихся историей, теорией и
практикой культуры, православного монашества Слободской Украины.

Монографії
Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя особистості
в стосунках подружжя : [монографія] / Н. Є. Завацька [та ін.] ; М-во
освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [СНУ
ім. В. Даля], 2015. – 247 с.
В монографії визначено зміст, структурні складові та функції
суб’єктивного благополуччя особистості в шлюбі. Розроблено
інтегровану програму соціально-психологічної підтримки суб’єктивного
благополуччя особистості в шлюбі, ефективність реалізації
якої
забезпечено принципами її побудови й функціонування та системністю
застосування
визначених
соціально-психологічних
чинників.
Рекомендується для фахівців у галузі соціальної психології, психолгії сім’ї,
науковців, аспірантів та студентів.

Матеріали конференцій

Матеріали конференцій
Технологія-2015 : матеріали ХVIII міжнар.наук.-техн. конф., 17-18 квіт.
2015 р., м. Сєвєродонецьк : в 2 ч. Ч. 1 / [уклад. : В. Ю. Тарасов] ; М-во
освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, Технол. ін-т, Білорус. держ.
технол. ун-т [та ін.]. – Сєвєродонецьк : ТІ СНУ ім. В. Даля, 2015. – 182 с.
Технологія-2015 : матеріали ХVIII міжнар. наук.-техн. конф., 17-18 квіт.
2015 р., м. Сєвєродонецьк : в 2 ч. Ч. 2 / [уклад. : В. Ю. Тарасов] ; М-во
освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, Технол. ін-т, Білорус. держ.
технол. ун-т [та ін.]. – Сєвєродонецьк : ТІ СНУ ім. В. Даля, 2015. – 133 с.

Матеріали конференцій
Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць
наук.-практ. конф. студ. та молодих вчен. 18-20 листоп. 2015 р. м.
Харків / М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, Каф.
«Логістичне упр. та безпека руху на трансп.», Укр. держ. ун-т залізнич.
трансп. [та ін.] ; [відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька]. –
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2015. – 186 с.
Збірник
наукових
праць
містить
результати
наукових,
експериментальних та теоретичних досліджень студентів та молодих
вчених. Матеріали можуть бути корисними науковим співробітникам,
інженерно-технічним працівникам, аспірантам та студентам, що
спеціалізуються у галузі залізничного транспорту.

Матеріали конференцій
Податкові метаморфози: український шлях до євроінтеграції : тези
доп. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 5 листоп. 2015 р.,
м. Сєвєродонецьк / [голова ред. кол. : О. В. Поркуян] ; М-во освіти і
науки України, СНУ ім. В. Даля, Каф. оподаткування і соц. екон.,
Голов. упр. держ. фіскал. служби України в Луган. обл. [та ін.]. Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2016. – 92 с.
У збірник увійшли тези доповідей VІ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції «Податкові метаморфози: український
шлях до Євроінтеграції», розглянуто нагальні соціально-економічні
проблеми Луганщини, тенденції модифікації системи адміністрування
податків та формування міжбюджетних відносин, розвиток державної
податкової служби у напряму усунення корупційної складової
податкових відносин.

Наукова періодика
Часопис економічних реформ : наук.-виробничий журн. / М-во освіти і
науки України, СНУ ім. В. Даля ; [гол. ред. Т. В. Калінеску]. –
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2010 - . – ISSN 2221-8440.
Програмні цілі цього журналу є такими:
висвітлення проблем соціально-економічного
розвитку країни, поширення досвіду реформувань у всіх сферах економічної діяльності.
Рекомендується аспірантам, докторантам та
молодим вченим.

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. 5 (68). –
Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2015. – 228 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.

Дисертації та
автореферати дисертацій

Петрищенко, Н. А. Мотиваційні механізми в економічних відносинах
суб’єктів регіональної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 /
Н. А. Петрищенко ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. – О., 2016. – 224 с.
Петрищенко, Н. А. Мотиваційні механізми в економічних відносинах
суб’єктів регіональної економіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.00.05 / Н. А. Петрищенко ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 19 с.

Дисертації та
автореферати дисертацій
Турпак, С. М. Розвиток теорії функціонування залізничного транспорту
металургійних підприємств [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.12 / С. М.
Турпак ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 338 с.
Турпак, С. М. Розвиток теорії функціонування залізничного транспорту
металургійних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.12 /
С. М. Турпак ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 42 с.
Фомін, О. В. Розвиток наукових основ створення та ефективного використання
вантажних вагонів [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.07 / О. В. Фомін ;
Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – К., 2016. – 351 с.
Фомін, О. В. Розвиток наукових основ створення та ефективного використання
вантажних вагонів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.07 / О. Ф.
Фомін ; СНУ ім. В. Даля. –Сєвєродонецьк, 2016. – 41 с.
Огляд підготувала Мостова Н.Т.

