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Бібліографічний список наукових та навчальних видань  

за авторством науковців СНУ ім. В. Даля , що надійшли до бібліотеки  

протягом вересня 2021-травня 2022 р.р., складений до Дня науки в Україні 

 

Хто думає про науку, той любить її, а хто її 

любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б 

зовні він і здавався бездіяльним.  

Г. Сковорода 

Щорічно у третю суботу травня в Україні відзначається День науки – свято, яке 

встановлено Указом Президента України від 14.02.1997 №145/97 «…на підтримку 

ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України…».  

Щиро вітаємо наукову спільноту Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля зі святом! Адже в університеті вирощуються кадри, які в 

майбутньому зможуть вивести нашу науку і виробництво на світовий рівень. 

Традиційно до Дня науки бібліотека експонувала книжкову виставку праць вчених 

університету, проводила день інформації та бібліографічний огляд «Науку створюємо 

разом», презентуючи здобутки науковців СНУ ім. В. Даля – наукові видання і публікації, 

що надходили до бібліотечного фонду в друкованому та електронному вигляді. На жаль, 

віроломний широкомасштабний напад росії зруйнував всі наші плани. У зв’язку з війною 

університет вже вдруге став тимчасово переміщеним. Увесь друкований бібліотечний 

фонд залишився у місті Сєвєродонецьк. Тому цьогоріч до свята науки бібліотека пропонує 

бібліографічний список «Університет і наука», де ми спробували зібрати та представити 

деякі наукові та навчальні видання за авторством вчених СНУ ім. В. Даля останнього року 

надходження до бібліотеки, матеріали наукових конференцій, проведених в університеті 

протягом 2021-2022 років, збірники наукових праць, публікації в періодичних виданнях, 

індексованих у базах Web of Science та Scopus.  

Список не претендує на вичерпність інформації. Це лише частка досягнень 

науковців Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, але 

навіть вона розкриває внесок університетської наукової спільноти у розвиток української 

науки. 

Бажаємо нашим науковцям сил і наснаги, професійного росту, нових проєктів 

і відкриттів, новацій та звершень! 

Разом до перемоги! Все буде Україна!  
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МОНОГРАФІЇ 

1. Актуальні тенденції розвитку сучасних мов : кол. монографія / [Г. П. Бондаренко,  

А. М. Галенко, І. Я. Глуховцева, О. А. Карловас, І. М. Кошман, О. Л. Кравченко, О. С. 

Куцевська, Є. О. Соломін] ; [відп. ред. І. М. Кошман]. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2020. – 184 с. – ISBN 978-617-11-0155-5 

Розглядаються лексико-стилістичні аспекти сучасних текстів різних дискурсів – 

наукового, публіцистичного, художнього. Колективна монографія призначена для 

філологів, лінгвістів, студентів вишів і широкого кола читачів, які цікавляться 

питаннями функціонування мови. 

2. Виховання Людини Культури засобами мистецтва: кол. монографія / Г. П. Шевченко, 

Д. П. Шафер, Т. Л. Антоненко, В. М. Алфімов, М. В. Безугла, А. Ю. Бовт, Л. Л. 

Бутенко, А.О. Вітченко, Є. А. Зеленов, С. В. Коновець, О. Є. Крсек, О. П. Лучанінова, 

Н. Є. Миропольська, М. В. Роганова, Л. М. Сбітнєва, Н. О. Філіпчук, Н. Н. Чурсін. – 

Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 292 c. – ISBN 978-617-

7734-33-7 

Монографія присвячена дослідженню проблеми виховання Людини Культури 

засобами мистецтва. Висвітлені різнопланові аспекти дослідження означеної 

проблеми: виховання культурної особистості комплексом мистецтв; майбутнє 

мистецтва через розширення, поглиблення, урізноманітнення та активізацію 

дослідження художньої освіти; в союзі муз: культуроформуюча діяльність 

ліцею; образ людини нової епохи; художньо-естетичне виховання як невід’ємна 

складова середньої освіти: досвід Канади; виклики VUCA-світу та зміст 

загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів: проблеми та перспективи; 

театральне краєзнавство у системі шкільної літературної освіти: теорія і 

практика; формування основ політичної культури майбутніх громадян України 

засобами взаємодії мистецтв; потенціал образотворчого мистецтва у вихованні 

культури в людини від витоків до сьогодення; полікультурна освіта в США 

засобами етнічних мистецтв; культура та мистецтво: рефлексія щодо 

формування особистісних якостей майбутнього фахівця засобами мистецтва у 

вищій технічній школі; виховання людини культури засобами іномови як 

художньої цінності; поліфонія мистецтв в еколого-естетичному вихованні 

дитини дошкільного віку; історикогенетичний аспект розвитку музичної 



психології як науки музеї закордонного українства: національно-культурні та 

світоглядні цінності мистецтво та виховання: в контексті тенденцій 

інформаційного суспільства.  

Для науковців, аспірантів, студентів педагогічних спеціальностей. 

3. Завацький Ю. А. Психологічні засади соціальної мобільності особистості в умовах 

суспільних трансформацій : монографія / Завацький Ю. А. ; СНУ ім. В. Даля. – 

Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2020. - 320 с. 

У монографії визначено концептуальні психологічні основи дослідження 

соціальної мобільності особистості в період криз. Обгрунтовані теоретико-

методологічні засади та методична база дослідження соціальної мобільності 

особистості в період криз, спрямовані на вивчення психологічних компонентів та 

предикатів соціальної мобільності у взаємодії з провідними психологічними 

характеристиками особистості та виокремлено основні психологічні 

детермінанти соціальної мобільності особистості в період криз. 

Для фахівців з соціальної психології, організаційної, педагогічної психології, 

здобувачів вищої освіти. 

4. Екологічно чисті технології оксидів нітрогену та продуктів на їх основі : монографія / 

авт. кол. ; під ред. В. Г. Созонтова. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 

612 с., 172 рис., 180 табл., 558 бібліогр. назв.  

DOI: https://doi.org/10.33216/MonographSNU(978-617-11-0188-3)-2021-612 

У монографії викладені фізико-хімічні властивості оксидів нітрогену і продуктів 

на їх основі, узагальнено теоретичні та експериментальні дослідження, 

спрямовані на розробку і створення технологічних процесів отримання оксидів 

нітрогену, продуктів на їх основі, відновлення N2O в хімічних виробництвах, а 

також регенерації та утилізації відпрацьованих каталізаторів. 

Книга може бути корисна науковим співробітникам, працівникам підприємств 

і установ, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів, що займаються 

проблемами технологій неорганічних речовин та екології. 

5. Мовно-літературна освіта : дослідження, методи, практика : кол. монографія 

[Електронне видання] / [Бондаренко Г. П., Галенко А. М., Карловас О. А., Кравченко 

О. Л., Пустовіт В. Ю., Токар Н. В.]; [відп. ред. Г. П. Бондаренко]. – Сєвєродонецьк : 

СНУ ім. В. Даля, 2022. 

Сучасний стан розвитку суспільства вимагає кардинального оновлення змісту 

середньої освіти, адже професійні компетентності вчителів оновлюються на 

підґрунті змін, визначених концепцією Нової української школи. З огляду на це 

постала потреба у створенні колективної монографії:«Мовно-літературна 

освіта: дослідження, методи, практика». 

Різноманітність тем свідчить про актуальність наукових пошуків. Розділи з 

лінгводидактики акумулювали надбання щодо викладання української мови в 

закладах середньої освіти, де ключовим елементом є урок, тому на часі 

традиційні та інноваційні аспекти вивчення змісту уроків. Доцент Бондаренко 

Г.П. ґрунтовно проаналізувала питання удосконалення методичних розробок із 

запровадження інтерактивних та інноваційних технологій на уроках української 

https://doi.org/10.33216/MonographSNU(978-617-11-0188-3)-2021-612


мови. У розвитку національної системи освіти є компетентнісний підхід як 

передумова розвитку мовної стійкості майбутніх учителів української мови та 

літератури. Ця проблема є об’єктом вивчення Карловас О.А., на її думку, мовна 

стійкість є характерною рисою комунікативної поведінки мовної особистості, 

оскільки мова постає конструктом власної ідентичності, внутрішнім чинником 

позиції громадянина щодо своєї національної приналежності. 

6. Смоліна О. О. Образ «людини екологічної» у контексті становлення екоцентричної 

культурної парадигми / Смоліна О. О. // Сучасна культурологія: постмодернізм у 

логіці розвитку української гуманістики : кол. монографія. – Київ : Видавництво Ліра-

К, 2021. – 432 с. – ISBN 978-617-520-153-4 

Колективна монографія репрезентує проблематику, яка актуалізована в 

дослідницькому просторі культурології на межі ХХ–ХХІ століть. Очевидне 

завершення «доби постмодернізму» увиразнило необхідність, з одного боку, 

систематизувати та поцінувати досягнення «постмодернізму», а з іншого, – 

зафіксувати прорахунки, окреслюючи при цьому подальші шляхи розвитку 

української гуманістики в умовах «метамодернізму» – наступного етапу 

становлення й утвердження власне такої «культурної моделі». Зважаючи на 

високий рівень теоретичного опрацювання чинників, що адекватно визначають 

культурологічний аналіз, автори спиралися на специфічні ознаки історико-

культурних етапів, міжнауковість, регіоніку, діалогізм, персоналізацію як 

структурні елементи біографічного методу, порівняльний та інтерпретаційний 

підходи, що дозволило показати як гуманістику, так і культурологію означеного у 

монографії періоду цілісними утвореннями. 

Для фахівців із широкого кола проблем української гуманістики, культурології, 

історії культури, мистецтвознавства, викладачів та студентів гуманітарних 

закладів вищої освіти. 

7. Сучасні технології в науці та освіті : кол. монографія / [під ред. О. Б. Целіщева (голов. 

ред.), Г. О. Татарченко, Г. М. Хорошун ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 

Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. - 3178 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. 

та англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-11-0211-8 

DOI: https://doi.org/10.33216/MonographSNU(978-617-11-0211-8)-2021-320. 

У колективній монографії представлені матеріали IV Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», яка проходила 22-

23 квітня 2021 р. в м. Сєвєродонецьк. Представлено результати актуальних 

досліджень за напрямами: Інновації у будівництві та архітектурі; Комп’ютерні 

науки, інженерія та кібербезпека; Проблеми розвитку транспорту та логістики, 

Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії; Сучасні 

тенденції вищої освіти в умовах глобалізації; Сучасні проблеми 

машинобудування, хімічної інженерії, екології та екологічної безпеки. 

Матеріали колективної монографії можуть бути використані викладачами і 

науковцями вищих навчальних закладів, науково-технічними працівниками, 

аспірантами та студентами. 

https://doi.org/10.33216/MonographSNU(978-617-11-0211-8)-2021-320


8. Технологія зв’язаного нітрогену. Синтез і відновлення оксиду динітрогену : 

монографія / авт. кол. ; під ред. В. Г. Созонтова. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2019. – 252 с., 55 рис., 101 табл., 269 бібліогр. назв. – ISBN 978-617-11-0146-3 

У монографії викладені фізико-хімічні властивості оксиду динітрогену, 

узагальнено теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на 

розробку і створення технологічних процесів отримання і відновлення N2O в 

хімічних виробництвах, наведено способи його отримання і ліквідації. Книга 

може бути корисна для наукових співробітників, працівників підприємств і 

установ, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, що займаються 

проблемами технологій неорганічних речовин та екології. 

9. Assurance of cutting tools reliability : monograph / Kharlamov Yu. A., Sokolov V. I., Krol 

O. S., Romanchenko O. V., Mitsyk A. V. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Volodymyr Dahl East Ukrainian national University. – Severodonetsk : Publishing house of 

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2020. - 190 p. 

The problems of assurance of cutting tools reliability are considered, features and 

recommendations for rational operation of cutting tools are described. Particular 

attention is paid to consideration of basic failures of cutting tool blades, and analysis of 

influence of tool geometry and cutting conditions on cutting tools operational 

properties. 

10. Hlukhovtseva I. Ya. Lexical components of Tetiana Stus’s idiostyle (on material of the short 

stories for children) / Hlukhovtseva I. Ya. // Actual problems of philological sciences and 

methods of teaching : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2021. – P. 24 - 41. – 

DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-234-3-2 

11. Krol O. Machine tool spindle dynamics for designers : monograph / Oleg Krol. – Sofia : 

Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2020. – 143 p. 

The monograph considers the problems of assessing the dynamic quality of projected 

metal-cutting machines, their shaping spindle units. The software has been developed 

for assessing the frequency characteristics of metal-cutting machines elastic systems in 

the mathematical environment MATLAB. 

12. Krol O. Modelling and calculation of machine gear cutting tools for designers : monograph / 

Oleg Krol. – Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of 

Sciences, 2021. - 240 p. – ISBN 978-619-245-145-5. 

DOI : https://doi.org/10.7546/MCMGCTD.2021 

The monograph deals with the design, calculation and modelling of gear cutting tools. 

Calculation forms are proposed for the creation of tools structures working by the 

methods of form-generating and form-copying. Three-dimensional and parametric 

models of worm wheel hob and worm spline cutters, shaper-type cutters and 

interlocking disk milling cutters in the environment of integrated CAD KOMPAS-3D 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-234-3-2


and APM WinMachine using specialized applications “CAD Mills” have been built. 

Calculation forms for determining the geometric, kinematic and design parameters of 

worm wheel hob for the manufacture of spur and helical gears based on the original 

contour profile of a standardized gear rack are given. An interactive design of a worm 

wheel hob in the KOMPAS system was carried out. The design stage of determining the 

characteristics of the flank-shaped tooth profile modification to reduce the noise level 

and increase the service life of the gear transmission has been effectively implemented. 

An interactive procedure for designing a worm spline cutter in the KOMPAS 

environment for finishing spline shafts is proposed. At the stage of replacing the 

theoretical profile of the cutter tooth edge with an arc of one circle or tangent arcs of 

two circles, an express procedure for calculating the magnitude of the error is used. 

Computer design and research of the shaper-type cutter using the application program 

“Shaper cutter” in the KOMPAS-3D environment was performed. It is shown that for 

non-standard shaper-type cutters it is possible to use a standard helical copier of a gear 

shaping machine if the angle of teeth inclination is 150 ±0.50 or 230 ±0.50 . A 

comprehensive study of interlocking disk milling cutters using the application program 

"Disk milling cutter" in the CAD KOMPAS contour was carried out. Parametric models 

of the disc cutter design are built using the syntax of the CAD APM WinMachine. The 

parametric models of a single- and double-relief tooth, as well as the involute profile of 

the tooth lateral surface, have been identified. 

13. Krol O. Metal cutting in tasks for machine tool designers : monograph / Krol O. – Sofia : 

Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2022. – 

136 p.: Table 6. Figure 28. Bibliogr. 105 names. English language. – ISBN 978-619-245-

218-6. – DOI : 10.7546/mctmtd.2022 

In the monograph, the theoretical and logical bases of solving problems related to the 

research of the cutting process of structural steels and alloys are considered. The 

approach to the study of cutting tool geometry based on a logical analysis chain a 

research of cutting wedge geometrical parameters from the cutting scheme construction 

through the coordinate planes to the angles of a cutting tool is carried out. Problem 

solution on determining kinematic angles of cutters when machining curvilinear 

contour on NC machine is considered. Analysis of various physical phenomena 

occurring at metal excess layer removal from the workpiece is performed. Study of 

physical phenomena is based on the concept of the term "Cutting" as a set of 

simultaneously performed processes of elasticplastic deformation of the cut layer, 

cutting tool wear and blunting as well as the formation of the machined surface of the 

part. The peculiarity of the cutting tool wear process taking into account the 

simultaneous effect of abrasive, adhesive, thermal and oxidative effects in the process of 

cutting is noted. The analytical apparatus and algorithms of optimum cutting modes 

search with the use of linear and geometrical programming methods and Lagrange 

multipliers method are given. A software-methodological complex geometrical 

programming for solving nonlinear problem with components in positive posinomials 

form is implemented. A software-methodological complex on based Lagrange 

multipliers method for determine a qualitative picture of cutting processes when the 

structure and modes change is implemented. 

14. Krol O. Selection of machine tools optimal cutting modes for designers : monograph / Oleg 

Krol. – Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 

2020. - 240 p. 



The monograph discusses the problems of finding optimal cutting modes for the 

operation of turning, drilling and milling on machines of various types. Formulations of 

optimization problems in single and multi-criteria versions are given. Methods, 

algorithms and programs for solving problems of choosing optimal cutting conditions 

are proposed. 

For leading designers and technologists, specialists in the field of computer-aided 

design of technological systems, scientists, lecturers, graduate students and students. 

 

НАУКОВА ПЕРІОДИКА 

1. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля = 

Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university : наук. журнал.  

№ 1 (265) / М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2021. – 221 с. – ISSN 1998-7927 (print). – ISSN 2664-6498 (online) 

Вісник СНУ ім. В. Даля засновано в 1996 році. Журнал включено до Міжнародної 

наукометричної бази даних Index Copernicus International. Журнал входить до 

переліку спеціалізованих наукових видань України (категорія Б), в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт для здобуття наукових ступенів 

доктора та кандидата наук з технічних та економічних наук відповідно: 

-з економічних наук за спеціальностями 051 – Економіка; 073 – Менеджмент;  

075 – Маркетинг; 

-з технічних наук за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки; 131 – Прикладна 

механіка; 132 - Матеріалознавство; 133 – Галузеве машинобудування; 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 – Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології; 161 – Хімічні технології та інженерія; 

273 – Залізничний транспорт. 

Сайт журналу  

Журнал на сайті НБ України ім. В.І. Вернадського  

2. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / Шевченко  

Г. П. (гол.), Алфімов В. М., Зеленов Є. А. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, СНУ 

ім. В. Даля, Н.-д. ін-т духовн. розв. людини [та ін.]. - Вип. 1 (100). – Сєвєродонецьк : 

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. - 315 с. - Парал. тит. арк. 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. Збірник входить до 

переліку спеціалізованих наукових видань України (категорія Б). 

Сайт журналу  

Журнал на сайті НБ України ім. В.І. Вернадського 

 

https://journals.snu.edu.ua/?journal=VisnikSNU
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VSUNU
https://journals.snu.edu.ua/?journal=DOMTP_SNU
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=domtp


3. Наукові вісті Далівського університету : електрон. наук. фах. вид. / Східноукр. нац.  

ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: [б. в.], 2021. – №20. – ISSN 2222-3428 

(online). 

Журнал входить до переліку спеціалізованих наукових видань України (категорія Б). 

Сайт журналу  

Журнал на сайті НБ України ім. В.І. Вернадського 

4. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки 

України, СНУ ім. В. Даля ; [редкол. : Завацька Н. Є. (гол.), Блинова О. Є., Борисюк А. 

С. та ін.]. – Вип. № 1 (54). – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 173 с. – 

ISSN 2219-2654 (print). – ISSN 2706-8730 (online).  

DOI : https://doi.org/10.33216/2219-2654 

Зміна назви: до 2021 р. №2(55) «Теоретичні і прикладні проблеми психології». 

Збірник входить до переліку спеціалізованих наукових видань України (категорія Б). 

Сайт збірника  

Збірник на сайті НБ України ім. В.І. Вернадського 

5. Часопис економічних реформ = Time description of economic reforms : наук.-виробн. 

журн. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Вип. № 1 (41). – Сєвєродонецьк: 

[б. в.], 2021. – 132 с. – ISSN 2221-8440 (print). - ISSN 2663-2896 (online). 

Рік заснування журналу – 2010. У журналі висвітлюються питання соціально-

економічного розвитку України, методологічні і прикладні проблеми сучасної 

економіки; дослідження у галузі економіки, менеджменту, організації 

виробництва та підприємництва; досвід реформувань у всіх сферах економічної 

діяльності. 

Сайт журналу  

Журнал на сайті НБ України ім. В.І. Вернадського 

З інформацією про інші наукові видання Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля можна ознайомитися : 

на сайті університету в розділі «Наукові видання»  

в Реєстрі наукових видань України 

 

 

 

 

http://nvdu.snu.edu.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nvdu
https://doi.org/10.33216/2219-2654
http://tpppjournal.com.ua/index.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tippp
https://chasopys.jimdofree.com/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Cher
https://snu.edu.ua/index.php/science/scientific_periodicals/
http://nfv.ukrintei.ua/search?zasnovSearch=Східноукраїнський%20національний%20університет%20імені%20Володимира%20Даля&


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

 
1. Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів 

глобалізації та інтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, 

співробітників закладів вищої освіти і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, 

докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ (8 груд. 2021 р.) / 

[ред. кол. : Розовський Б. Г., Арсентьєва О. С., Татаренко Г. В. [та ін.]] ; Юрид. ф-т, 

СНУ ім. В. Даля, Луган. Обл. держ.адмін. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2021. – 104 с. 

 

Мета конференції — проведення комплексного наукового дослідження та 

обговорення актуальних проблем щодо сучасного стану реформування 

функціонування правової системи України, захисту прав людини з урахуванням 

міжнародних стандартів здійснення правосуддя, формування нової системи 

державного управління. 

Конференцію організовано у партнерстві з Департаментом міжнародної 

технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської 

обласної державної адміністрації та Східноукраїнським національним 

університетом імені Володимира Даля у межах Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру за фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів. 

2. Історичні студії СНУ ім. В. Даля : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 

травня 2021 р., м. Сєвєродонецьк / [ред. кол.: Михайлюк В.П., Бровендер Ю.М., 

Сапицька О.М., Фомін А.В.] ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. 

Даля, Східноукр. філія Ін-ту археології НАН України, Донецький нац. ун-т ім. Василя 

Стуса [та ін.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2021. 

3. Леся Українка в національному та європейському контексті : зб. тез студ. конф. до 

150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р., м. Сєвєродонецьк) / 

ред. колегія : Г. П. Бондаренко, В. Ю. Пустовіт. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021. – 83 с. 

 

Збірник містить матеріали студентської конференцій “Леся Українка в 

національному та європейському контексті”, що відбулася в лютому 2021 р. Тези 

доповідей присвячені актуальним проблемам українського літературного 

дискурсу щодо життя та творчості Лесі Українки – дослідження 

лінгвокультурологічного аспекту творів поетеси, її педагогічних, громадянських 

поглядів в національному та європейському контексті. 

Видання розраховане на філологів, студентів, науковців та усіх, хто цікавиться 

творчістю й непересічною постаттю Лесі Українки. 



4. Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. 

конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, 1-2 груд. 2020 р., м. Рубіжне (Луган. 

обл.) / [відп. ред. Чернецька-Білецька Н. Б.] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. 

Даля, каф. «Логіст. упр. та безпека руху на трасп.», Регіон. філ. «Донец. Залізниця» АТ 

«Укрзалізниця» [та ін.]. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. - 180 с. 

Містить результати наукових, експериментальних та теоретичних досліджень 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених, що були надані для участі у науково-

практичній конференції «Логістичне управління та безпека руху на транспорті». 

Матеріали можуть бути корисними науковим співробітникам, інженерно-

технічним працівникам, аспірантам, та студентам старших курсів вишів, що 

здійснюють діяльність у транспортній галузі. 

5. Майбутній науковець – 2020 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю,  

4 груд. 2020 р., м. Сєвєродонецьк / [уклад. : В. Ю. Тарасов] ; М-во освіти і науки 

України, СНУ ім. В. Даля, ТОВ НВП «Зоря». – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ  

ім. В. Даля], 2020. - 338 с. 

У збірнику представлені матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Майбутній науковець - 2020», яка відбулася 4 грудня 2020 року у 

місті Сєвєродонецьку. Представлено актуальні дослідження за різними 

напрямами науки. 

Матеріали збірника можуть бути використані викладачами і науковцями вищих 

навчальних закладів, науково-технічними працівниками, аспірантами та 

студентами. 

6. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. 

тез доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р., м. Сєвєродонецьк / М-во освіти 

і науки України, Луган. ОДА, СНУ ім. В. Даля, Ресурс. центр зі сталого розвитку при 

СНУ ім. В. Даля, Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченко [та ін.] ; [редкол. : Галгаш Р. А., 

Івченко Є. А., Клюс Ю. І., Семененко І. М., Швець Н. В.]. - Сєвєродонецьк : [Поліграф-

Сервіс], 2021. - 132 с. 

7. Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін : освіта, 

політика, економіка, міжкультурна комунікація : матеріали V міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Сєвєродонецьк, 8 червня 2021 р. / заг. ред. О. Б. Целіщев. – Сєвєродонецьк : 

Вид-во СНУiм. В. Даля, 2021. – 204 с. 

8. Світ і Україна у дзеркалі сучасної історії : збірник наукових праць за матеріалами VІІ 

Всеукраїнської конференції здобувачів вищ. освіти та молодих вчених (1-2 грудня 

2021 р., м. Сєвєродонецьк). – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 138 с. 



Збірник містить Матеріали VІІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених «Світ і Україна у дзеркалі сучасної історії», що 

відбулася у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира 

Даля 1-2 грудня 2021 року. 

Розглядаються питання формування державності та національно-визвольної 

боротьби, розвитку археологічних досліджень, давньої історії, історії 

міжнародних відносин, права, історіографії, історії науки і техніки, історичної 

інформатики, релігії, освіти, історії повсякденного життя тощо. 

9. Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства : матеріали 

XVІ Всеукр. наук.-практ. веб-конф. (з міжнар. участю), 12 листоп. 2021 р.,  

м. Сєвєродонецьк / [редкол.: Ю. О. Бохонкова (голова)] ; М-во освіти і науки України, 

СНУ ім. В. Даля [та ін.]. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 254 с. 

Збірник містить матеріали XVІ науково-практичної конференції (з міжнародною 

участю) «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного 

суспільства» (12 листопада 2021 р.). До збірки увійшли тези доповідей, есе, 

присвячені сучасному науковому осмисленню основних трансформаційних 

процесів, що відбуваються у сучасному суспільстві у зв’язку із його 

інформатизацією та глобалізацією. 

10. Сучасні дослідження культури і мистецтва : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,  

м. Сєвєродонецьк, 25 - 26 листоп. 2021 р. / заг. ред. О. О. Смоліна, О. С. Ухов. – 

Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ iм. В. Даля, 2021. – 232 с. 

У збірнику матеріалів конференції містяться доповіді та повідомлення 

науковців, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти України 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбулася 25-26 листопада 

2021 р. 

До збірника увійшли тези доповідей, присвячені проблемам теорії, історії та 

філософії культури, релігієзнвчої культурології. Подано матеріали з проблем 

історії та філософії мистецтва, дослідження мистецтва в контексті культури. 

Також розглянуто актуальні питання викладання і навчання в галузі культури і 

мистецтва. 

11. Творча спадщина Григора Тютюнника в проєкції національної культурно-історичної 

спадщини : зб. тез студ. наук. конф. до 90-річчя від дня народження Григора 

Тютюнника, 2 груд. 2021 р., м. Сєвєродонецьк (електронне видання) / ред. колегія : Г. 

П. Бондаренко, А. М. Галенко, О. Л. Кравченко. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2021. – 80 с. 

Збірник містить матеріали студентської конференцій «Творча спадщина 

Григора Тютюнника в проєкції національної культурно-історичної спадщини», що 

відбулася в грудні 2021 р. Тези доповідей присвячені актуальним проблемам 

українського літературного дискурсу щодо життя і творчості Григора 

Тютюнника. Видання розраховане на філологів, студентів, науковців та усіх, хто 

цікавиться творчістю й непересічною постаттю Григора Тютюнника. 



12. Технологія-2019 : матеріали ХХІІ міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квіт. 2019 р.,  

м. Сєвєродонецьк : в 2 ч. Ч. 2 / [уклад. : Тарасов В. Ю.] ; СНУ ім. В. Даля, Білорус. 

держ. технол. ун-т, ТОВ Наук.-виробн. підприємство "Зоря" [та ін.]. – Сєвєродонецьк : 

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 184 с.  

13. ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: 

матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених,  

22 жовтня 2021 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т  

ім. В. Даля], 2021. – 125 с. 

14. Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, 

experience, prospects: theses of international scientific and practical conference, 5-10 may 

2020, Batumi (Georgia) / Executive editor : Chernetska-Biletska N. ; Ministry of education 

and science of Ukraine, Volodymyr Dahl east ukrainian national university, Department 

«Logistics management and traffic safety in transport». – Severodonetsk : Volodymyr Dahl 

East Ukrainian National University, 2020. - 127 p. 

У збірнику представлені тезіси науково-практичної конференції , яка відбулася з 

5-10 травня у місті Батумі. Глобалізація науково-освітнього простору. Інновації 

транспорту, проблеми, досвід. 

Матеріали збірника можуть бути використані викладачами і науковцями вищих 

навчальних закладів з напрямку транспорту, науково-технічними працівниками, 

аспірантами та студентами. 

15. Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, 

experience, prospects : thesis of international scientific and practical conference, 21-26 May, 

2021, Vlora (Albania) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. ; Ministry of education and 

science of Ukraine, Volodymyr Dahl east ukrainian national university, Department 

«Logistics management and traffic safety in transport». – Severodonetsk : Volodymyr Dahl 

East Ukrainian National University, 2021. – 95 р. 

 

 

Навчальна література 
 

1. Балацька О. Б. Політичні еліти та лідерство : навч. посіб. для студентів ВНЗ /  

О. Б. Балацька ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2020. - 135 с. - Бібліогр.: с. 128-135. - ISBN 978-617-11-0168-5 

Навчальний посібник покликаний надати студентам базові знання стосовно 

сутності і типології політичних еліт, політичного класу та лідерства, 



різноманіття підходів до тлумачення цих понять, закономірностей зміни і 

циркуляції еліт, основних джерел та етапів елітотворення та лідеротворення. 

Видання дозволяє сформувати чітке уявлення щодо генези і характеру 

українського політикуму, навчити молодь застосовувати набуті знання на 

практиці. Для студентів спеціальності «Політологія», наукових працівників, 

викладачів, аспірантів, державних службовців і посадовців органів місцевого 

самоврядування. 

2. Бондаренко Г. П. Візія літературного дискурсу (від доби монументалізму до 

романтизму) : навч. посіб. для студентів спец. 014.01 «Середня освіта (українська мова 

та література)» денної та заочної форм навчання / Галина Бондаренко, Валерія 

Пустовіт. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 194 с. 

DOI: https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(VofLD-014.01)-2022-194 

 

Посібник укладено згідно з робочими навчальними програмами з історії 

української літератури для студентів гуманітарних спеціальностей. 

Запропонований посібник має на меті допомогти здобувачам вищої освіти 

поглибити й закріпити теоретичні відомості, виробити навички самостійного 

опрацювання літератури та вміння узагальнювати і робити висновки. 

Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе осягнути 

складний і неоднорідний розвиток національної історії літератури й культури. 

3. Вінник О. М. Господарське право в умовах цифровізації економіки : навч. посіб. /  

О. М. Вінник, О. В. Шаповалова ; [за ред. О. М. Вінник] ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ : НДІ приват. 

права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2020. - 314 с. - Бібліогр.:  

с. 300-312. - ISBN 978-617-7087-88-4 

У навчальному посібнику на підставі аналізу нормативно-правових актів станом 

на 1 травня 2020 р., теоретичних праць, матеріалів практики висвітлюються 

основні теми та інститути загальної частини господарського права з 

урахуванням використання електронних ресурсів  (поняття та сучасний стан 

господарських відносин і господарського права;  вплив цифровізації на сферу 

господарювання та її правове регулювання;  принципи поєднання державного 

регулювання та саморегулювання у  сфері економіки; поняття, особливості та 

система господарського  законодавства; основні засади господарської діяльності 

та її регулювання;  основи правового статусу суб’єктів господарських 

правовідносин,  порядок їх створення та припинення, в тому числі в результаті 

визнання  боржника банкрутом, майнова основа господарювання з урахуванням  

електронних ресурсів, господарські договори, включаючи електронну їх  форму; 

господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-  конкурентне 

регулювання, а також основні засади специфіки правового  регулювання окремих 

видів господарських відносин на прикладі  цифровізованих ринків: 

телекомунікаційних послуг, електронної комерції,  електронних довірчих послуг).   

Для студентів та аспірантів юридичних й економічних спеціальностей,  а також 

усіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського  законодавства 

та/або цікавиться питаннями господарського права. 

https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(VofLD-014.01)-2022-194


4. Гарькавець С. О. Конфлікти в освітньому середовищі: діагностика та практика 

вирішення : навч.-метод. посіб. / С. О. Гарькавець, Л. П. Волченко ; Департамент 

освіти і науки Луган. держадмін. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. - 91 с. 

 

У навчально-методичному посібнику здійснена спроба узагальнення знань щодо 

конфліктів, які виникають в освітньому середовищі. Надаються практичні 

рекомендації з вирішення педагогічних конфліктів, запропоновані методи й 

техніки. Спрямовані на формування конфліктологічної компетентності 

сучасного педагога. 

Рекомендовано для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, студентів 

гуманітарних факультетів. 

5. Гарькавець С. О. Соціальні конфлікти : словник-довідник / С. О. Гарькавець ; М-во 

освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2020. - 120 с. 

Словник-довідник налічує більше 500 понять та термінів, що складають 

тезаурус сучасної практики вивчення, дослідження, запобігання та вирішення 

соціальних конфліктів, а також інформацію про найбільш відомих зарубіжних і 

вітчизняних дослідників соціальних конфліктів. 

Словник-довідник рекомендується для конфліктологів, психологів, соціологів, 

політологів та інших фахівців, які вивчають та досліджують соціальні 

конфлікти, викладачів, аспірантів, студентів. 

6. Гарькавець С. О. Юридична психологія : словник-довідник / С. О. Гарькавець ; М-во 

освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2021. - 152 с. 

Словник-довідник налічує більше 500 понять та термінів, що складають 

тезаурус сучасної юридичної психології, а також інформацію про найбільш 

відомих закордонних і вітчизняних дослідників в галузі юридичної психології. 

Загалом словник-довідник надає наукове уявлення про теоретико-методологічні 

засади юридичної психології як науки та її категорійно-понятійний апарат. 

Словник-довідник рекомендується для психологів, кримінологів, соціологів та 

інших фахівців, які вивчають та досліджують різні аспекти юридичної 

психології, а також для викладачів, аспірантів, студентів. 

Навчальний посібник рекомендується студентам напряму «Транспортні 

технології» при виконанні курсового та дипломного проектування. 

7. Загальний курс транспорту : навч. посіб. / Н. Б. Чернецька-Білецька, М. В. 

Мірошникова, І. О. Баранов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – 

Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2019. – 132 с. 

У навчальному посібнику розглянуто всі види транспорту, надані їх 

характеристики, показники та технологія роботи, розглянутий рухомий склад. 

Розглянуті питання функціонування всіх видів транспорту в умовах ринкових 

відносин, конкуренції, тарифної політики. Висвітлені наукові питання екології і 

проблеми розвитку. 



Рекомендується працівникам транспортних підприємств, викладачам, 

студентам. 

8. Іванов О. М. Оптоелектронні пристрої : навч. посіб. / О. М. Іванов, Ю. Е. Паеранд;  

М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во ТОВ 

"ФОКСПРИНТ", 2021. - 114 с. 

У навчальному посібнику викладено фізичні основи роботи оптоелектронних 

приладів а також приклади їх використання. 

Рекомендований для студентів ВНЗ певного напряму. 

9. Інтегрована корпоративна звітність : навч. посіб. / Р. О. Костирко, Л. А. Костирко,  

О. Е. Лубенченко, Е. В. Чернодубова ; 2-ге вид., перероб. і доп. – Сєвєродонецьк :  

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 304 с. – ISBN 978-617-11-0171-5 

 

У навчальному посібнику викладено системний погляд на інтегровану 

корпоративну звітність в контексті концепції сталого розвитку та 

міжнародних стандартів. 

Структура навчального посібника «Інтегрована корпоративна звітність» 

акцентує увагу на ключових елементах та інструментах інтегрованої звітності. 

Розкрито еволюцію світового досвіду, сутність, фундаментальні концепції, 

принципи та організаційно-методичні засади інтегрованої корпоративної 

звітності. Висвітлено об’єкти інтегрованої звітності та методи їх оцінки. 

Особлива увага приділена розкриттю об’єктів інтелектуального капіталу та 

методів їх оцінки. Викладено інформаційне забезпечення та організацію 

підготовки інтегрованої звітності. Сформована система показників 

інтегрованої звітності та визначено критерії оцінки їх суттєвості і якості. 

Висвітлено ключові аспекти верифікації інтегрованої звітності. Розкрито 

вимоги до формування аналітичної інформації та викладено підходи до аналізу 

економічного потенціалу і прогнозування сталого розвитку підприємств на 

основі їх стратегічної вартості.  

Призначено для керівників і фахівців підприємств у сфері фінансового управління, 

бухгалтерського обліку, аудиту, наукових працівників, викладачів, аспірантів та 

студентів економічних спеціальностей вузів. 

10. Інтероперабельність українських залізниць і проблеми подолання системних стиків 

рейкової колії : навч. посіб. / [уклад. : Чернецька-Білецька Н. Б., Нестеренко Г. І., 

Михайлов Є. В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – 

Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2020. – 110 с. 

 

У навчальному посібнику розглянуті основні питання інтероперабельності 

залізниць. Розглянуто технічні регламенти залізничного транспорту, а саме 

особливості надання послуг перевезення пасажирів та вантажів залізничним 

транспортом, безпеці його інфраструктури та безпеки рухомого складу. 

Рекомендується студентам, а також аспірантам відповідного напрямку. 



11. Комп’ютерна графіка у будівництві : навч. посіб. / уклад.: Л. В. Карпюк, Г. О. 

Татарченко, Н. І. Білошицька. – Сєвєродонецьк: Вид–во Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, 2020. – 180 с., 167 іл., 6 табл., 14 

посил. – ISBN 978-617-11-0160-9 

 

У даному навчальному посібнику наведено теоретичний матеріал для вивчення 

графічного редактора AutoCad, розглянуто основні поняття комп’ютерної 

графіки, побудови примітивів, редагування креслень, оформлення креслень. 

Надано необхідні рекомендації з організації самостійної роботи студентів при 

підготовці до практичного заняття та графічні практикуми з кожної теми.У 

посібнику висвітлено найважливіші питання використання графічного 

редактора популярної системи AutoCAD для поглибленого вивчення плоского 

креслення. Наводяться по-крокові вправи, об'єднані в практичні завдання. 

Викладено вимоги до оформлення креслень і наведені приклади для виконання 

робіт.  

Посібник рекомендується в якості доповнення до існуючих підручників для 

студентів будівельних спеціальностей при вивченні дисципліни «Комп’ютерна 

графіка у будівництві», а також може бути використано при проектуванні 

будівельних креслень, конструкторами машинобудівного профілю, а також 

користувачами, які вивчають графічні програми.  

12. Комп'ютерні системи автоматизації технологічних процесів виробництва аміачної 

селітри : підручник / Й. І. Стенцель, О. І. Проказа, К. А. Літвінов, О. В. Кузнецова ; 

[під ред. Й. І. Стенцеля] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – 

Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля ], 2020. - 388 с.  

 

У підручнику наводяться принципи автоматизації технологічних процесів 

виробництва аміачної селітри на основі комп’ютерних технологій. 

Розглядаються системи автоматичного регулювання та контролю 

технологічних параметрів, а також сигналізації і блокувань. Описується 

загальна структура комп’ютерної системи автоматизації виробництва аміачної 

селітри, її особливості та робоче місце оператора. 

Розрахований на студентів хіміко-технологічних спеціальностей та інженерів. 

13. Комп’ютерні системи автоматизації технологічних процесів виробництва 

синтетичного аміаку : навч. посіб. / під ред. проф. Й. І. Стенцеля. – Сєвєродонецьк : 

[Вид-во СНУ ім. В. Даля ], 2020. – 410 с., 209 іл., табл. 27. – ISBN 978-617-11-0212-5 

 

У посібнику наводяться принципи автоматизації технологічних процесів 

виробництва синтетичного аміаку на основі комп’ютерних технологій. 

Розглядаються системи автоматичного регулювання та контролю 

технологічних параметрів, а також системи сигналізації та блокувань. 

Описується загальна структура комп’ютерної системи управління 

виробництвом синтетичного аміаку, її особливості та робоче місце оператора. 

Наводяться технічні засоби побудови такої системи та принципи надання 

інформації. 



Призначається для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології, для студентів хіміко-технологічних 

спеціальностей, а також для спеціалістів з проєктування та експлуатації 

комп'ютерних систем автоматизації виробництва синтетичного аміаку. 

14. Леонтьєва В. М. Філософія техніки : навч. посіб. / В. М. Леонтьєва, І. М. Сілютіна. – 

Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 135 с.: бібліогр. 94 назви. 

У навчальному посібнику розглянуто історію формування філософії техніки, 

сформульовано низку базових визначень, що складають понятийно-

категоріальний апарат дисципліни; розкрито зв’язок техніки та технологій з 

різними видами культурної діяльності (мистецтвом, політикою, освітою тощо); 

показано значущість філософії техніки у сучасному гуманітарному знанні 

(зокрема культурологічному) та системі освіти. 

Для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 033 «Філософія» 

освітнього ступеня бакалавр. 

15. Пустовіт В. Ю. Письменницький епістолярій : філологічний дискурс : посібник /  

В.Ю. Пустовіт. – К. : Інтерсервіс, 2020. – 106 с. 

Посібник має на меті допомогти студентам магістратури в опануванні 

спецкурсу «Письменницький епістолярій: філологічний дискурс». Запропоновано 

літературознавчі, історичні, документальні, публіцистичні та інші матеріали, 

які допоможуть глибше пізнати специфіку українського листування. Короткий 

текст лекцій, рекомендації до практичних занять і самостійної роботи складені 

відповідно до авторської програми.  

Пропонований посібник стане в нагоді літературознавцям, студентам, усім,хто 

цікавиться питаннями дослідження національного епістолярію. 

16. Розробка кошторисно-договірної документації : навч.-метод. посіб. / уклад :  

П. Є. Уваров, М. Є. Шпарбер. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. – 136 с.: 

Іл. 26. Табл.3. Бібліогр.: 14 найм. – ISBN 978-617-11-0173-9.  

DOI : https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0173-9)-2020-136. 

У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретичні та практичні 

аспекти ціноутворення у будівництві з врахуванням особливостей укладання та 

опрацювання проектно-кошторисної документації; наведено сучасні методики 

складання кошторисної і договірної документації. Посібник містить приклади 

розрахунку кошторисної і договірної документації, розробленої у відповідності з 

“Правилами визначення вартості будівництва” ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (з 

доповненнями та змінами). До складу посібника включені укрупнені показники 

визначення вартості будівництва на стадії инвесторської кошторисної 

документації.  

Призначений для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання спеціальності 192 - 

«Будівництво та цивільна інженерія». 

 

https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0173-9)-2020-136


17. Технічні специфікації інтероперабельності у різних видах транспорту : навч. посіб.  

Ч. 1. Інтероперабельність залізниць / [уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, Г. І. Нестеренко,  

С. І. Бібік та ін.] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, Дніпр. нац. ун-т 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля],  

2020. - 96 с. 

У навчальному посібнику здійснено аналіз історії розвитку залізниць розвинених 

країн світу. Особливу увагу приділено технічним специфікаціям 

інтероперабельності (TSI). Показана історія створення TSI, актуальність їх 

впровадження та важливість TSI для експлуатаційної сумісності залізниць 

Європи. Розглянуті основні характеристики великих залізничних об’єднань. 

Показано, як на Європейському континенті в різних країнах створювали 

залізничні мережі. 

Рекомендується для здобувачів вищої освіти, а також аспірантам відповідного 

напрямку. 

18. Триботехніка і надійність машин : навч. посіб. / Харламов Ю. О., Романченко О. В., 

Соколов В. І., Кроль О. С., Єпіфанова О. В. ; М-во освіти і науки України, СНУ  

ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. - 183 с. 

У навчальному посібнику розглянуто основні проблеми надійності машин і 

верстатів, що виникають на етапах проектування, виготовлення та 

екплуатації. Коротко викладено основні відомості про тертя, зношування і 

змащення. Докладно розглянуто питання забезпечення надійності 

металорізальних верстатів на етапах проектування, виготовлення та 

експлуатації. 

Навчальний посібник призначено для студентів відповідного напрямку, а також 

може бути використано інженерно-технічними працівниками підприємств. 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ У ВИДАННЯХ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ  

В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ WEB OF SCIENCE ТА SCOPUS 

Списки наукових публікацій вчених СНУ ім. В. Даля у виданнях, що індексуються 

БД Web of Science та Scopus, складаються співробітниками бібліотеки щоквартально. 

Інформація доступна на сайті бібліотеки СНУ ім. В. Даля за посиланням : 

https://library.snu.edu.ua/index/publikaciji_naukovciv_snu_dahl_u_vidannjakh_shho_indeksujut

sja_web_of_science_ta_scopus/0-449 

 

 

https://library.snu.edu.ua/index/publikaciji_naukovciv_snu_dahl_u_vidannjakh_shho_indeksujutsja_web_of_science_ta_scopus/0-449
https://library.snu.edu.ua/index/publikaciji_naukovciv_snu_dahl_u_vidannjakh_shho_indeksujutsja_web_of_science_ta_scopus/0-449

