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Луганськ, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2005-15481] УДК 005.7:621 
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2816. Квасній Л.Г. Управління стратегіями розвитку підприємства: Автореф.  дис. ... канд. 
екон. наук: (08.06.01)  / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Біблі-
огр.: с. 18 (8 назв). — [2005-15537] УДК 005.412:005.21 

2817. Колдовський В.В. Управління інноваціями на етапах життєвого циклу програмного 
забезпечення: Автореф.  дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02)  / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2005. —                          
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-15568] УДК 005.591.6:004.4 

2818. Кондрацька Л.П. Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робо-
чої сили: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2005. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — [2005-15661] УДК 005.332.4 

2819. Мараховська К.А. Науково-методичні засади державного регулювання відновлення 
платоспроможності (банкрутства) підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Н.-д. 
екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— [2005-16089] УДК 005.334.4:351.82 

2820. Марчук Л.В. Економічне оцінювання та регулювання процесів трансформацій підприємств: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. —                       
21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2005-16102] УДК 005.418 

2821. Мельник А.О. Економічний механізм адаптації підприємств до конкурентного 
середовища: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 
2005. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2005-16114] УДК 005.332.4 

2822. Михайловська-Ясюченко Л.В. Управління маркетинговим ризиком підприємства: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Європ. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2005-16282] УДК 005.342:658.8 

2823. Млодецький В.Р. Організаційно-технологічна та управлінська надійність функціо-
нальної системи будівельної організації: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.08) / Придніпров. 
держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2005. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (33 назви). 
— [2005-16286] УДК 005.87:69 

2824. Олейнікова Л.Г. Управління операційним прибутком на прикладі підприємств харчо-
вої промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2005-16339] УДК 005.337:664 

2825. Остапчук А.Д. Формування економічного механізму ефективної підприємницької діяль-
ності в сільськогосподарських підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-16359] 

 УДК 005.336.1:631.11 
2826. Решетняк Т.І. Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст 

(теоретико-методичні аспекти): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. 
— К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-16695] УДК 005.1 

2827. Селіверстова Л.С. Вдосконалення системи корпоративного управління (на прикладі 
підприємств легкої промисловості): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т техно-
логій та дизайну. — К., 2005. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2005-16807] 

 УДК 005.35:330.322 
2828. Сорочан М.В. Інструментальні засоби автоматизації передпроектного аналізу та ран-

ніх етапів проектування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.12) / Харк. нац. ун-т радіоелект-
рон. — Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2005-11484] УДК 005.642.4 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 
2829. Єрмолаєва Г.А. Розвиток здатностей до управлінської діяльності у фахівців бібліо-

течної сфери: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (07.00.08) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — 
К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2005-15121] УДК 02:005 

2830. Ковальчук В.М. Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність 
М.П. Балліна (1829—1904): Автореф.  дис. ... канд. іст. наук: (07.00.08)  / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2005-15560] 

 УДК 002+02](477)(092)+929Баллін 
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070 Газети. Преса. Журналістика 
2831. Благовірна Н.Б. Роль "Українсько-руської Видавничої Спілки" (1899—1932) у фор-

муванні національних засад редакційно-видавничої діяльності: Автореф. дис.... канд. філол. наук 
(10.01.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
[2005-13267] УДК 070:655.41(477.83/.86) "1899/1932" 

2832. Темех Н.Д. Українське телебачення і проблеми формування духовності молоді: Авто-
реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2005-11827] 

 УДК 070:791.9.097]:[130.122:316.346.32-053.6](477) 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 
2833. Бондар С.В. Історіософія І. Лисяка-Рудницького в контексті націотворчих та державо-

творчих процесів в Україні: Автореф. дис.... канд. філософ. наук (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2005-13284] УДК 1(091) 

2834. Гончаренко М.М. Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи 
(соціально-філософський аналіз): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2005-14085] УДК 1:502.1 

1/14 Філософія 

2835. Балінченко С.П. Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному 
суспільстві: Автореф. дис. ... канд. філос. наук: (09.00.03) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — [2005-13145] УДК 141.7:316.4.063.3 

2836. Бусова Н.А. Суспільна раціоналізація і право у процесі модернізації: Автореф. дис. ... 
д-ра філософ. наук: (09.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 27—29. — [2005-13382] УДК 141.7+316.422 

2837. Гайналь Т.О. Єдність гносеологічного та соціально-практичного в контексті гуманіс-
тичного відношення людини до природи: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2005-13869] 

 УДК 130.2:502 
2838. Гальченко Г.І. Принцип природовідповідності як утвердження пріоритету духовно-

моральної складової у вихованні особистості (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис. ... 
канд. філософ. наук: (09.00.03) / Харк. ун-т повітр. сил. — Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15                          
(9 назв). — [2005-13874] УДК 141.7:37.017.92 

2839. Гуцуляк О.Б. Неоязичництво як світоглядне явище (історико-філософський аналіз): 
Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. 
— 26, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 24 (9 назв). — [2005-14505] УДК 140.8:299.572 

2840. Заваженко Т.М. Культурно-філософський постмодерн Ф. Джеймісона: неомарксистський 
проект: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2005-15126] УДК 141.78(73)(091) 

2841. Завєтний С.О. Соціальне управління і особистісне самоврядування: проблеми взаємо-
дії (філософсько-методологічний аналіз): Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.03) / Харк. нац. ун-т                     
ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28. — [2005-15127] УДК 141.7:005.35 

2842. Кам’янська Ю.В. Імперативи людської життєдіяльності у техногенній цивілізації: 
Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-15484] УДК 141.7:316.32 

2843. Медвєдєва Н.С. Проблема співвідношення тілесності та соціальності в людині і сус-
пільстві: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН 
України. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2005-16111] УДК 141.7:316.61 

2844. Роман І.О. Герменевтичний потенціал норми в контексті філософії науки: Автореф. 
дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-16704] УДК 124.5:167 
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2845. Сюй Цюаньяо. Соціальний прогрес в контексті китайської філософії: Автореф. дис. ... 
канд. філософ. наук: (09.00.03) / Харк. ун-т повітр. сил. — Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16                          
(9 назв). — [2005-11813] УДК 141.7(510):316.442.4 

2846. Тагліна Ю.С. Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела та техно-
генні перспективи: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.12) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка-
разіна. — Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2005-11815] УДК 130.2(=161.2) 

2847. Шильман М.Є. Історична ритміка: філософсько-методологічний аспект: Автореф. 
дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2005-12453] УДК 141.7+930.1 

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 
2848. Бондаревська І.А. Своєрідність естетичного в українській культурі ХVІІ—ХVІІІ сто-

літь: Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (33 назви). — [2005-14475] УДК 111.852(477)"16/17" 

2849. Ільницька Л.В. Виховання в контексті соціально-естетичної концепції Герберта Ріда: 
Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. 
— 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — [2005-15465] УДК 111.852:37.03 

159.9 Психологія 

2850. Авєршин А.О. Діагностика професійної придатності операторів підземних шахтних 
електросистем: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.03) / Укр. інженерно-пед. акад. — Х., 
2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2005-12720] УДК 159.9.07:331.546 

2851. Булка Н.І. Розвиток креативності у молодших школярів із порушеними соціальними 
зв’язками: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинсь-
кого (м. Одеса). — Одеса, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — [2005-13374] 

 УДК 159.954+159.923.33 
2852. Лановенко Ю.І. Психологічні особливості переживання суб’єктом юнацької кризи: 

Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К.,  2005. — 
20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-15779] УДК 159.922.8 

2853. Маричева А.В. Типологія психологічних механізмів самоконституювання суб’єкта: 
Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського 
(м. Одеса). — Одеса, 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2005-16092] 

 УДК 159.923.2 
2854. Матейко Н.М. Особливості функціонування пізнавальної та емоційної сфери осіб, які 

мешкають в зоні посиленого радіоекологічного контролю: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 
(19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (11 назв). — [2005-16106] УДК 159.922.73:614.876 

2855. Матяш-Заяц Л.П. Соціально-психологічні чинники виникнення міжособистісних 
конфліктів у ранньому юнацькому віці: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. 
ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
[2005-16107] УДК 159.922.7 

2856. Рудзевич І.Л. Психологічні засоби подолання деструктивних конфліктів педагогів із 
старшокласниками: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костю-
ка АПН України. — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-16782] 

 УДК 159.922.7:316.485.6 
2857. Рудь Г.В. Формування життєвих перспектив у ранній юності: Автореф. дис. ... канд. 

психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2005-16783] УДК 159.922.8 

2858. Сергєєнкова О.П. Психологічні основи формування професійної індивідуальності 
майбутніх учителів: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драго-
манова. — К., 2005. — 40, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (47 назв). —                       
[2005-16812] УДК 159.923:371.13 
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2859. Сидоренко Н.І. Розвиток усвідомленої саморегуляції довільної активності майбутніх 
вчителів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Південноукр. держ. пед. ун-т                          
ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — Одеса, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). 
— [2005-16816] УДК 159.922 

2860. Слюсар І.М. Посттравматичний стресовий розлад у працівників дорожньо-патрульної 
служби державтоінспекції: профілактика, психологічна діагностика та корекція: Автореф. дис. ... 
канд. психол. наук: (19.00.06) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 18 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-11470] УДК 159.9:351.81 

2861. Ханецька Н.В. Психологічні передумови розвитку молодшого школяра як суб’єкта 
учіння: Автореф. дис.... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН Ук-
раїни. — К., 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2005-12214] УДК 159.922.7 

2862. Черняк А.І. Організаційно-психологічні умови прогнозування професійної придат-
ності військовослужбовців-контрактників за оцінкою їх інтелектуальних здібностей: Автореф. 
дис.... канд. психол. наук: (19.00.09) / Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького. — Хмельницький, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2005-12309] 

 УДК 159.925:355.216 
2863. Шамне А.В. Психологічні новоутворення як проблема вікової психології: Автореф. 

дис.... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — 
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2005-12327] УДК 159.922.7 

2864. Яновський М.І. Механізми психологічного впливу кінематографічного відеоряду на 
глядача: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 
2005. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2005-12706] УДК 159.937:791 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки 

2865. Бойко С.М. Становлення і розвиток національної самосвідомості українського наро-
ду: ціннійсний вимір: Автореф. дис.... канд. філософ. наук (09.00.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2005-13280] 

 УДК 165.242.1(=161.2) 
2866. Готинян В.В. Логіко-системні аспекти проблеми вимірювання: Автореф. дис. ... канд. 

філософ. наук: (09.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — [2005-14107] УДК 165.19:001.891 

2867. Зубчик О.А. Континентальні витоки аналітичної філософії: історико-філософське дос-
лідження: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-15160] УДК 165(091) 

2868. Лактіонова А.В. Нормативність в конституюванні лінгвістичних одиниць: філософсь-
кий аналіз: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — [2005-15780] УДК 165.15 

2869. Цимбал С.М. Філософсько-методологічний потенціал соціосинергетики: Автореф. 
дис.... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2005. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2005-12246] УДК 167.3:316.3 

2870. Юркевич О.М. Герменевтика культурної форми розуміння: Автореф. дис. ... д-ра 
філософ. наук: (09.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 40 с. — Бібліогр.:                          
с. 34—38 (35 назв). — [2005-12481] УДК 165.242.2 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

2871. Дмитренко М.Й. Ділове спілкування як феномен соціальної діяльності: Автореф.                       
дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Харк. ун-т повітр. сил. — Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.:                          
с. 16—17 (8 назв). — [2005-15651] УДК 174+316.454.52 

2872. Маслікова І.І. Економічна етика в сучасних процесах раціоналізації господарства: 
Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. 
— 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2005-16105] УДК 174:33 
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2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ(БОГОСЛОВ'Я) 

2-1 Теорія та філософія релігії. Природа релігії. Феномен релігії. Релігієзнавство 

2873. Бурлак С.М. Релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічна сутність та форми 
прояву: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2005-13378] УДК 2-184.25 

27 Християнство. Християнське віросповідання. Християнські церкви і деномінації 

2874. Котлярова Т.О. Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської 
держави: релігієзнавчий аспект: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2005-15685] 

 УДК 27-526.6:130.123](477)"9/16" 
Див.   4002 

29 Сучасні духовні рухи 

Див.   2839 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.                           
Гендерні дослідження 

2875. Черноусов А.М. Соціальна експертиза програм взаємодії міліції і населення: Автореф. 
дис.... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18 (6 назв). — [2005-12307] УДК 303.4:351.74 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

2876. Данилко В.К. Методологічні засади екологічної статистики: Автореф. дис. ... д-ра 
екон. наук: (08.03.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 
(32 назви). — [2005-14512] УДК 311:502 

2877. Саріогло В.Г. Методологічні принципи забезпечення надійності результатів вибір-
кових обстежень населення: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.03.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — 
К., 2005. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (34 назви). — [2005-16798] УДК 311.21:314 

2878. Цал-Цалко Ю.С. Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб’єктів 
господарювання: Автореф. дис.... д-ра екон. наук: (08.03.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 
33 с, включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (52 назви). — [2005-12239] УДК 311.42:658.1 

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 

2879. Голубєва І.Є. Дитинство як об’єкт соціально-демографічної політики в Україні: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.09.01) / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 
2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2005-14080] УДК 314.113:316.356.2](477) 

2880. Кононов І.Ф. Донбас в етнокультурних координатах України (соціологічний аналіз): 
Автореф. дис. ... д-ра соціол. наук: (22.00.04) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2005. — 31 с. 
— Бібліогр.: с. 23—28 (51 назва). — [2005-15664] УДК 314.112(477.6) 

2881. Ніколайчук М.В. Механізм регулювання міграційних процесів сільського населення: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.09.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Львів, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-16325] УДК 314.15 

2882. Припік Є.О. Демоекономічні процеси у сільській місцевості України: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.09.01) / НАН України, Ін- демографії та соц. дослідж. — К., 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2005-16678] УДК 314:33](477-22) 
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2883. Ціщик Р.В. Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на 
прикладі Тернопільської області): Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.09.01) / НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2005-12248] 

 УДК 314.114:33](477.84) 
Див.   2877 

316 Соціологія 

316.1/.2 Предмет та сфера соціології. Школи і напрями в соціології 
2884. Ніколаєнко В.Л. Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Ман-

гейма: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2005-16323] УДК 316.25 

2885. Сотникова О.О. Гра та комунікація в соціальній віртуальній реальності: Автореф. 
дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2005-11485] УДК 316.28:004.946 

2886. Щербина В.Л. Концепція "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігена: Автореф. дис. ... 
канд. соціол. наук: (22.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 17 с., включ. 
обкл.  — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — [2005-12474] УДК 316.24 

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система.                       
Соціальні процеси 

2887. Вєтрова С.С. Відтворення населення: регіональні особливості та стратегії реалізації 
життєвого потенціалу: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. 
В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-13414] 

 УДК 316.334.52:[314.112:612.6 
2888. Дзьобань О.П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (теоретико-

методологічний аналіз): Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (21.03.01) / Нац. ін-т стратег. дослід. 
— К., 2005. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30. — [2005-14570] УДК 1:316.422 

2889. Чайка І.Ю. Системна цілісність суспільства як фактор його прогресивного розвитку: 
Автореф. дис.... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-12254] УДК 1:316.422.4 

2890. Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі: Автореф. дис. ... 
канд. соціол. наук: (22.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 17 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2005-12446] УДК 316.47(477-04) 

Див.   2835-36 

316.6 Соціальна психологія 
2891. Васютинський В.О. Інтеракційна психологія влади: Автореф. дис. ... д-ра психол. 

наук: (19.00.05) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — 34 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 28—31 (33 назви). — [2005-13664] УДК 316.6:159.923.2 

2892. Волошина О.В. Соціально-психологічний клімат в колективах працівників міліції та 
його оптимізація: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.06) / Нац. акад. внутр. справ України. 
— К., 2005. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2005-13687] УДК 316.6:351.74 

2893. Карчевський І.Р. Проблемна міжособистісна взаємодія особового складу військової 
частини та особливості її діагностики і попередження: Автореф.  дис. ... канд. психол. наук: 
(19.00.09)  / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — 
Хмельницький, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2005-15536] УДК 316.6:316.47 

2894. Мальцев В.В. Громадська думка у системі оцінки діяльності органів внутрішніх справ 
України: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. 
— 20 с. — 16—17 (9 назв). — [2005-16085] УДК 316.654:351.74 

2895. Циганенко Г.В. Соціально-психологічні механізми політико-ідеологічного самовиз-
начення молоді: Автореф. дис.... канд. психол. наук: (19.00.05) / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. 
— К., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2005-12244] УДК 316.62-053.81:32 
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316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. 
Соціологія комунікації 

2896. Остропольська З.М. Соціокультурні виміри концепції господарства С.М. Булгакова: 
Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2005-16364] УДК 130.2 

32 Політика. Політологія 
2897. Дмитренко М.А. Формування політичної культури особистості в умовах трансформа-

ції суспільства (політологічний аналіз): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.03) / Нац. пед. 
ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — [2005-14577] УДК 32:316.7 

2898. Іванов М.С. Політична освіта як засіб формування політичної культури та чинник 
політичного процесу: Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і 
етнонац. дослідж. — К., 2005. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (41 назва). — [2005-15451] 

 УДК 32.019.5:316.3 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 
2899. Долженков О.О. Трансформація політичних систем України та Білорусі: порівняль-

ний аналіз: Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: (23.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права                        
ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29. — [2005-14584] 

 УДК 321:316.334.3]-021.272(477+476) 
2900. Колтунов О.Ю. Політична коректність: концептуальні основи та технологічні прийо-

ми: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. 
— К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2005-15653] УДК 321.01 

2901. Конах В.К. Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи націо-
нальної безпеки (приклад США): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (21.01.01) / Нац. ін-т стратег. 
дослідж. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2005-15658] УДК 321.01:351 

2902. Мартинюк Р.С. Реалізація принципу поділу функцій влади в сучасній Україні: полі-
тико-правовий аналіз: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-16096] УДК 321.015(477) 

2903. Скоблик Н.В. Контроль громадян над лідерами в теорії демократії Р.Даля: Автореф. 
дис. ... канд. політ. наук: (23.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2005-16828] УДК 321.7(73)"19" 

323 Внутрішня політика. Національні питання. Національні та етнічні меншини 
2904. Боброва А.Г. Основні форми сучасного політичного насилля: Автореф. дис. ... канд. 

політ. наук: (23.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.:                          
с. 16—17 (6 назв). — [2005-15736] УДК 323.28 

2905. Неліпа Д.В. Особливості інституціоналізації соціального партнерства (політологічний 
аналіз): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2005-16315] УДК 323.382 

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи.                         
Зовнішня політика 

2906. Біркович Р.В. Ісламський чинник у міжнародних відносинах на Балканах: Автореф. 
дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевечнка. — К., 2005. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — [2005-15113] УДК 327:28](497) 

2907. В’юницька О.І. Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Центрально-Схід-
ної Європи: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-13699] УДК 327.7(4):321.7 

2908. Тихомирова Є.Б. Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації: 
Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: (23.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 
28 с. — Бібліогр.: с. 20—25 (48 назв) та в підрядк. прим. — [2005-11838] УДК 327.019.5:659.4(100) 
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329 Політичні партії та рухи  

2909. Коршук Р.М. Особливості національної ідеї в політичних концепціях українського та 
російського консерватизму: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2005-15676] 

 УДК 329.11(477+(470+571)) 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 
2910. Малярчук В.А. Міжнародна діяльність політичних партій України: Автореф. дис. ... 

д-ра політ. наук: (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2005. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 29—30 (28 назв). — [2005-16083] УДК 329(477):327 

329.7 Політичні масові організації, національні рухи 
2911. Криворучко Ю.З. Ціннісний зміст і принципи структурування молодіжного руху в 

процесі демократичних перетворень в Україні: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-15659] 

 УДК 130.2+329.78(474) 

33 Економіка. Економічні науки 

Див.   2872 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

2912. Аніловська Г.Я. Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держа-
ви): Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2005. — 
40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—58 (58 назв). — [2005-12726] УДК 330.1+338.242(477) 

2913. Белз О.Г. Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських 
рішень в інвестиційній діяльності промислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.03.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — [2005-13658] УДК 330.322:519.862 

2914. Білоскурський Р.Р. Економіко-математичне моделювання еколого-економічних 
систем в умовах невизначеності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / НАН України, М-во 
освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2005. — 20, 
[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2005-13659] УДК 330.34:519.86 

2915. Бурма Т.Г. Моделювання процесів інвестування та управління потоками платежів для 
фінансових інструментів з фіксованим доходом: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / 
Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
[2005-13379] УДК 330.322+519.86:330.322 

2916. Вахнюк С.В. Показники економічної ефективності інноваційних технологій у бан-
ківській сфері (на прикладі дистанційного банківського обслуговування): Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.02.02) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16                          
(6 назв). — [2005-13400] УДК 330.341.1:336.71 

2917. Гай О.М. Система моделей управління депозитним портфелем домогосподарства: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16. — [2005-13867] УДК 330.45:519.865:336.72 

2918. Грабовський Є.М. Моделювання розвитку електронного бізнесу: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.03.02) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (11 назв). — [2005-14109] УДК 330.45:519.816:004 

2919. Дейнега І.О. Інформаційне забезпечення оцінювання та планування споживання 
основних засобів на підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. по-
літехніка". — Львів, 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — [2005-15118] 

 УДК 330.142.211.2:658.152 
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2920. Деркач І.О. Комплекс економіко-математичних моделей управління підприємством 
на засадах концепції левериджу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 
2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-14564] УДК 330.45:[519.816:005 

2921. Діденко О.М. Управління науково-технічним прогресом на основі удосконалення сис-
теми ризик-менеджменту інновацій: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / Сум. держ. ун-т. 
— Суми, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2005-14572] УДК 330.341:005 

2922. Дідур С.В. Макроекономічне регулювання попиту і пропозиції: Автореф. дис. ... д-ра 
екон. наук: (08.02.03) / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2005. — 36 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—33 (21 назва). — [2005-14575] УДК 330.101.541:339.13 

2923. Крючкова І.В. Макроструктурні чинники трансформації економіки України: Авто-
реф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.02.03) / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К., 2005. —                     
40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (79 назв). — [2005-15748] УДК 330.341(477) 

2924. Кузнєцова А.Я. Інвестиційно-інноваційна діяльність та система її фінансового забез-
печення: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.04.01) / Держ. установа "Ін-т економіки та прогно-
зування НАН України". — К., 2005 . — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (38 назв). —                          
[2005-15753] УДК 330.322:330.341.1:336 

2925. Нікитенко Д.В. Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній 
економіці: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-16321] УДК 330.1:336.22.02 

2926. Попович З.О. Інноваційна стратегія операторів на ринку інтернет-технологій: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу 
та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — [2005-16674] УДК 330.341.1:004.738.5 

2927. Скляр І.Д. Система циклів відтворення як основа управління науково-технічним 
прогресом: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2005 . — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2005-16827] УДК 330.341.1:330.33 

2928. Скрипниченко М.І. Комплексні макромоделі прогнозування економічного розвитку: 
Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.03.02; 08.02.03) / НАН України, Ін-т екон. прогрозування. — 
К., 2005. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (40 назв). — [2005-11464] УДК 330.3:519.86 

2929. Тимофєєв Д.В. Розвиток методів оцінки конкурентоздатності техніки на стадії 
проектування: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". 
— Х., 2005. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — [2005-11835] УДК 330.341.1 

2930. Хижнякова Н.О. Інвестиційне забезпечення реформування систем поводження з твердими 
побутовими відходами: Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.08.01) / Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — [2005-12224] УДК 330.322.3:628.4.032 

2931. Якубенко В.Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці: Автореф. дис. ... д-ра 
екон. наук: (08.01.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 
(48 назв). — [2005-12695] УДК 330.342.146 

Див.   2827 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. 
Працевлаштування 

2932. Бойко О.В. Організаційно-економічні аспекти мотивації трудової діяльності на під-
приємствах: Автореф. дис.... канд. екон. наук (08.06.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 16. — [2005-13278] УДК 331.101.3 

2933. Ігнатов С.Н. Статистика ринку праці в сільській місцевості регіону (на прикладі Він-
ницької області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.01) / Держ. акад. статистики, обліку та 
аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— [2005-15460] УДК 331.5(477.44):31 

2934. Каджаметова Т.Н. Формування та використання трудового потенціалу рекреаційного 
комплексу Криму: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.09.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-16269] УДК 331.108.26 
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2935. Краузе О.І. Соціально-економічна природа й динаміка безробіття в трансформаційній 
економіці: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (01.01.01) / Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. 
— К., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2005-15695] УДК 331.56/.57 

2936. Кулійчук В.І. Мотивація підвищення трудового потенціалу верстатників: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.09.01) / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2005. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2005-15761] УДК 331.101.3 

2937. Самойленко С.М. Формування трудового потенціалу суб’єктів господарювання: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.09.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 18 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2005-16794] УДК 331.522.4 

2938. Синицька О.І. Мотиваційні механізми управління персоналом підприємств сфери 
послуг: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 
2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2005-16818] 

 УДК 331.101.38:338.46 
Див.   2850 

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне  (аграрне) питання. 
Житлове господарство 

2939. Гільберг Т.Г. Хмельницька область: трансформація структури господарства та пріо-
ритети збалансованого розвитку: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / НАН України, Ін-т 
географії. — К., 2005. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2005-13889] 

 УДК 911.3:33](477.43) 
2940. Дурицький В.В. Організаційно-економічні механізми становлення і розвитку ринку 

нерухомості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-14796] УДК 332.7 

2941. Караєва Н.В. Комплексна оцінка ефективності механізмів екологічного регулювання, 
спрямованих на забезпечення сталого розвитку території: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.08.01) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
[2005-15487] УДК 332.142.6:502.131.1 

2942. Лавренюк Є.С. Організаційно-економічні фактори регулювання розвитком соціальної 
інфраструктури села (на метаріалах Закарпатської області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.02.03) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
[2005-15775] УДК 332.14:364.48](477.87-22) 

2943. Мельник І.Г. Реформування житлово-комунального господарства та регулювання цін 
і тарифів на житлово-комунальні послуги населенню: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) 
/ Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 
[2005-16115] УДК 332.87 

2944. Мухін О.О. Ринок нерухомості України: економічні та регіональні аспекти: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Рада вивч. продуктив. сил України. — К., 2005. 
— 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2005-16303] УДК 332.7(477) 

2945. Сірко А.В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці: 
Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2005. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 25—29. — [2005-16822] УДК 332.012.324:330.101.542 

2946. Тарасов С.Д. Ресурси соціалізації економіки регіону (на матеріалах Кіровоградської 
області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — 
Львів, 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2005-11821] 

 УДК 332.142.4:316.4](477.65) 

334 Форми організацій та співробітництва в економіці 

2947. Брусніцин Д.Є. Формування механізму реструктуризації підприємств важкої промис-
ловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-13303] УДК 334.758:62 
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2948. Гончарова Н.В. Формування системи фінансової підтримки малого підприємництва в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. — К., 2005. 
— 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-14088] УДК 334.012.64:336.012.23 

2949. Гончарук А.Я. Легалізація малого та середнього підприємництва в умовах ринкової 
трансформації економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2005-14090] 

 УДК 334.012.63+334.012.64 
2950. Зайцева Н.В. Удосконалення управління промислово-фінансовими групами в умовах 

становлення сучасних фінансових інститутів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / М-во 
економіки України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 
[2005-15134] УДК 334.75:005.62 

2951. Олефіренко О.М. Управління портфелем замовлень в системі інноваційного менедж-
менту венчурного підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / Сум. держ. ун-т. — 
Суми, 2005 . — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2005-16341] УДК 330.341.1:334.012.64 

Див.   3008 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 
2952. Гордон В.Б. Ринок похідних фінансових інструментів та перспективи його розвитку в 

Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2005-14095] УДК 336.764.2 

2953. Гринько О.Л. Ресурсне забезпечення банківського іпотечного житлового кредитуван-
ня: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2005. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2005-14122] УДК 336.71:[336.77:332.2 

2954. Злепко Н.П. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та інструмент фінансо-
вої політики: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2005-15149] УДК 336.24 

2955. Ігнатова О.А. Організаційно-економічний механізм управління фіскальним ризиком 
оподаткування доходів працівників підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— [2005-15461] УДК 336.226.11:658-057.2 

2956. Кожель Н.О. Удосконалення депозитної політики в банках України: Автореф.  дис. ... 
канд. екон. наук: (08.04.01)  / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2005. — 24 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2005-15564] УДК 336.71.02(477) 

2957. Малютін О.К. Управління портфельними інвестиціями в банках України: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2005-16082] УДК 336.767 

2958. Меліхова К.П. Конкурентна стратегія банку на ринку кредитних послуг: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. — К., 2005. — 21 с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2005-16113] УДК 336.717.061:339.137 

2959. Могильницька М.П. Підвищення ефективності банківської системи регіону: Авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2005. —                          
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-16287] УДК 336.71:332.146 

2960. Островська Н.С. Грошово-кредитна політика в умовах ринкових трансформацій в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — 
Ірпінь (Київ. обл.), 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2005-16363] 

 УДК 336.7 
2961. Попов С.М. Розвиток системи оподаткування комерційних банків в Україні: Автореф. 

дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2005. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-16671] УДК 336.221:336.71+336.71 

2962. Савчук Н.В. Фінансово-економічний механізм екологізації виробничої діяльності: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-11791] УДК 336.5:502.17 
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2963. Фастовець М.М. Оптимізація ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні: 
Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20, [1] с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — [2005-12329] УДК 336.717.061 

2964. Чайка В.М. Управління формуванням неподаткових доходів місцевого бюджету: 
Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.04.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-12252] УДК 336.14:352 

2965. Черничинець С.П. Управління портфелем цінних паперів підприємства: Автореф. 
дис.... канд. екон. наук: (08.06.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2005. — 21 с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-12303] УДК 336.761 

Див.   2924 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування 
в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни 

2966. Багрій Т.В. Розвиток інтегрованого цукробурякового виробництва в Україні: Автореф. дис. 
... канд. екон. наук: (08.07.02) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — 
К., 2005. — 25 с.: табл. — Бібліогр.: с. 22 (7 назв). — [2005-13139] УДК 338.436:633.63](477) 

2967. Березівська О.Й. Становлення та ефективність функціонування сільськогосподарських 
виробничих структур різних організаційно-правових форм: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) 
/ Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2005-13162] 

 УДК 338.43 
2968. Бортницька Л.П. Забезпечення системної ефективності будівництва автомобільних 

доріг: Автореф. дис. ... канд. екон. наук (08.06.01) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-13295] УДК 338.47:625.7 

2969. Бугрова О.О. Підвищення ефективності будівництва на засадах проектного ланцюжка 
вартості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук (08.07.03) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-13306] УДК 338.45:69 

2970. Ващук В.Ф. Механізм формування конкурентоспроможності галузей агропромисло-
вого комплексу на зовнішньому і внутрішньому ринках: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.07.02) / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2005. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2005-13402] УДК 338.436:339.137.2 

2971. Венгер В.В. Організаційно-економічний механізм регулювання цін у природних моно-
поліях: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Держ. установа "Ін-т економіки та прогно-
зування НАН України". — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). —                     
[2005-15443] УДК 338.532.42 

2972. Верзун А.А. Ефективність сільськогосподарського виробництва та її залежність від 
фіскальної політики держави: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Держ. агроекол. ун-т. — Жи-
томир, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2005-13411] УДК 338.43.025:336.153.2 

2973. Верхоглядова Н.І. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі фор-
мування людського капіталу: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.02.03) / Дніпропетр. нац. ун-т. 
— Дніпропетровськ, 2005. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (42 назви). — [2005-1342005-13] 

 УДК 338.242:378.014.54 
2974. Вяткіна Т.Г. Підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу: Авто-

реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2005-13700] УДК 338.45.01 

2975. Галюк І.Б. Управління інфраструктурою інноваційного підприємництва: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К., 2005. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2005-13873] УДК 338.24:330.341.1 

2976. Горенко Т.І. Складові організаційно-економічного механізму корпоратизації сучасних 
операторів телекомунікацій: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Одес. нац. акад. зв'язку                          
ім. О.С.Попова. — Одеса, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2005-14097] 

 УДК 338.47:332.012.324 
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2977. Демура Т.О. Формування організаційно-управлінських механізмів підприємств турис-
тичної сфери (на прикладі франчайзингової мережі "Галопом по Європах"): Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.06.01) / Європ. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (15 назв). — 
[2005-14553] УДК 338.486.3(477) 

2978. Дубенко О.О. Вимір і оцінка конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої 
консервної промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / НАН України, Ін-т пробл. 
ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
[2005-14592] УДК 338.439:339.137.2:664.8 

2979. Євдоченко О.М. Економетричні та організаційні основи управління ціною будівель-
ного контракту: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.03) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-14803] УДК 338.45:69:330.322.2 

2980. Єрфорт І.Ю. Формування гнучкого цінового механізму підприємства: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2005-14812] УДК 338.51:338.242 

2981. Жерновий І.А. Формування промислово-аграрних структур у господарському комп-
лексі регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — 
Донецьк, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2005-14820] УДК 338.436:332.1 

2982. Ковалевич В.М. Розвиток механізмів управління економічною стійкістю функціону-
вання морських портів регіону: Автореф.  дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01)  / Нац. акад. 
природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — [2005-15552] УДК 338.24:656.615](477.75) 

2983. Ковальова Н.М. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності пенсій-
них фондів: Автореф.  дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03)  / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки Украї-
ни. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2005-15558] 

 УДК 338.242.4:330.322:364.35 
2984. Кривуцький В.В. Державне регулювання діяльності природних монополій: Автореф. 

дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 24 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2005-16271] УДК 338.246.025.2 

2985. Кругла Н.М. Оцінка економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних під-
приємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2005-15744] УДК 338.45:622.012 

2986. Мацибора Т.В. Передумови залучення та ефективного використання іноземних інвес-
тицій в АПК України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН України, Держ. установа 
"Ін-т економіки та прогнозування". — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2005-16108] УДК 338.436:339.727.22 

2987. Мороз С.В. Ефективність капітальних вкладень в оновлення кар’єрного автотранспор-
ту гірничорудних підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Криворіз. техн. ун-т. — 
Кривий Ріг, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-16292] УДК 338.45:622.684 

2988. Никифорук О.І. Становлення і функціонування транспортно-логістичної інфраструк-
тури в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. 
продуктив. сил України. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 
[2005-16319] УДК 338.47:005.932 

2989. Нужна О.А. Економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-
номіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
[2005-16331] УДК 338.43:339.137.2 

2990. Орлова О.В. Економічні складові механізму взаємодії операторів у сфері телекомуні-
кацій: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.04) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж. — Одеса, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2005-16354] УДК 338.47:654.1 

2991. Садовник О.В. Обґрунтування ринкових стратегій розвитку сільського господарства: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2005-16791] УДК 338.43:338.242 
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2992. Сичевський М.П. Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промис-
ловості України (теорія, методологія, практика): Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.07.01) / НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2005. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31                          
(48 назв). — [2005-16820] УДК 338.439:005.591.4 

2993. Соловйов А.І. Формування та ефективне функціонування продовольчого ринку (на 
прикладі Херсонської області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Нац. наук. центр "Ін-
т аграр. економіки". — К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-11480] 

 УДК 338.439(477.72) 
2994. Станасюк Н.С. Обласний агропромисловий комплекс та удосконалення його га-

лузево-компонентної і територіальної структури (на прикладі Львівської області): Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.07.02) / М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-11489] УДК 338.43.01(477.83) 

2995. Степанов О. Теоретичні основи розробки стратегії економічного розвитку морського 
порту: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.07.04) / Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2005. — 35 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — [2005-11493] УДК 338.47:656.615 

2996. Суворова Л.П. Економіко-організаційні умови входження українського флоту у міжнародні 
транспортні коридори: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.04) / Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2005. — 
22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — [2005-11801] УДК 338.47:656.61](477:100) 

2997. Тархов П.В. Соціально-економічні основи регулювання державного сектору економіки: 
Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.02.03) / М-во аграр. політики України, Сум. нац. аграр. ун-т. — 
Суми, 2005. — 41 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (61 назв). — [2005-11826] УДК 338.2:316.334.2 

2998. Хацер М.В. Організаційно-економічний механізм формування цінової політики під-
приємства на основі планування витрат (на прикладі підприємств електротехнічної промисловос-
ті): Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 20 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2005-12222] УДК 338.5:621.3 

2999. Цабієва Т.О. Забезпечення сталого функціонування і розвитку морських портів Ук-
раїни: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.04) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж. — О., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2005-12684] УДК 338.47:656.615 

3000. Черніченко В.В. Економічні чинники відтворення трудового потенціалу аграрної 
сфери: Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН України, Об’єдн. ін-т економіки. — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-12306] УДК 338.436 

3001. Чугаєвська С.В. Інтеграція в молокопродуктовому підкомплексі: Автореф. дис.... 
канд. екон. наук: (08.07.02) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-12319] УДК 338.436:637.1 

3002. Шаравська А.В. Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств 
в умовах виходу на зовнішній ринок (на прикладі підприємств атомної енергетики України): 
Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.02.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 
22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2005-12330] УДК 338.242.2:621.039](477) 

3003. Швець О.М. Державне регулювання розвитку промислового виробництва в перехід-
ній економіці України (галузево-територіальні аспекти): Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.02.03) / 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17                          
(21 назва). — [2005-12333] УДК 338.24(477) 

3004. Шмига О.О. Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції 
АПК: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-12462] УДК 338.439 

3005. Якимчук Т.В. Ефективний розвиток текстильного виробництва на основі ресурсного 
забезпечення: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / НАН України, Ін-т пробл. ринку і екон.-екол. 
дослідж. — О., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-12693] УДК 338.45:677 

3006. Ярова Л.Г. Організація та регулювання ефективного використання трудового потен-
ціалу аграрного сектору економіки регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Європ. 
ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2005-12709] 

 УДК 338.43:331.582](477-32) 
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3007. Ярош О.Б. Інституціональне забезпечення ефективного функціонування нафтогазово-
го комплексу Криму: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / НАН України, рада по вивч. 
продуктивних сил України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2005-12710] 

 УДК 338.45:622.32](477.75) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

3008. Білан Ю.В. Управління попитом та пропозицією на товарному ринку (на прикладі 
підприємств споживчої кооперації Західного регіону України): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
[2005-15112] УДК 339.13:334.735 

3009. Ніколаєнко Ю.В. Маркетингова орієнтація промислових підприємств в процесі 
оновлення продукції: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж. — Львів,  2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-16324] УДК 339.13 

3010. Оносова І.А. Маркетингова діяльність підприємств на ринку м’ясопродуктів: Авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Бара-
новського. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2005-16351] 

 УДК 339.13:637.5 
3011. Сардак С.Е. Потенціал маркетингу в удосконаленні механізму господарювання про-

мислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — [2005-16797] УДК 339.138:005.62 

339.3 Внутрішня торгівля 
3012. Варченко О.М. Економічний механізм формування і функціонування ринку цукру в 

Україні: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.07.02) / НАН України, Держ. установа "Ін-т еко-
номіки та прогнозування". — К., 2005. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (35 назв). —                       
[2005-13396] УДК 339.439.5:664.1 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 
3013. Войцещук А.Д. Фінансові оцінки та контроль митної вартості товарів: Автореф. дис. ... 

канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2005. — 20  с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — [2005-14831] УДК 339.543 

3014. Давидович О.І. Формування ефективної експортоорієнтованої моделі економічного 
розвитку України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 21 с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-14510] УДК 339.564:330.341](477) 

339.7 Міжнародні фінанси 
3015. Бакаєв О.Л. Розвиток фінансових ринків в умовах глобалізації: Автореф. дис. ... канд. 

екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). 
— [2005-15439] УДК 339.727 

3016. Волкова О.О. Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економі-
ках країн Центральної та Східної Європи: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). 
— [2005-13683] УДК 339.732.2-027.541 

Див.   3022 

339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Міжнародні 
економічні відносини. Світове господарство. Глобалізація економіки 

3017. Балицький Є.В. Міжнародна конкурентоспроможність машинобудівної галузі Ук-
раїни в контексті процесів глобалізації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / НАН Ук-
раїни, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 
[2005-13144] УДК 339.92:339.137]:621(477) 
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3018. Беззубченко О.А. Інтеграція металургійного комплексу України до світового госпо-
дарства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-13155] УДК 339.92:669(477) 

3019. Борданов С.В. Міжнародні пасажирські перевезення в контексті інтеграції України до 
світового господарства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2005-13292] УДК 339.922:656.025.2 

3020. Голюк В.Я. Вплив зовнішніх факторів на паливно-енергетичний комплекс України: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 
18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2005-14082] УДК 339.9.012:665.7 

3021. Кирилов Ю.Є. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна: Автореф.  
дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02)  / М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т. — Жито-
мир, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2005-15540] УДК 339.9:338.433 

3022. Колінець Л.Б. Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності у світовій економічній системі: Автореф.  дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01)  / 
Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2005-15573] УДК 339.9:339.7 

3023. Сальник О.М. Державне регулювання процесів інтеграції України в європейську еко-
номічну систему: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Н.-д. ін-т економіки М-ва екон. Ук-
раїни. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16  (7 назв). — [2005-16793] УДК 339.924 

34 Право. Юриспруденція 
3024. Настасяк І.Ю. Організація управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії 

(1772—1848 рр.): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2005-16308] 

 УДК 34:352/354](477.83/.86)"1772/1848" 

340 Право в цілому. Пропедевтика. Юридичні методи та допоміжні правничі науки 
3025. Войтенко Д.О. Історичний розвиток концепцій обґрунтування у логіці та філософії 

права (від античності до початку ХІХ сторіччя): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.12) / 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
[2005-13675] УДК 340.12 

3026. Горінецький Й.І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і 
практичні аспекти: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. акад. внутр. справ України. 
— К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2005-14098] УДК 340.12(4-191.2) 

3027. Євграфова Є.П. Формування системи національного законодавства (деякі питання 
теорії і практики): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2005. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2005-14801] УДК 340.134 

3028. Іваньков І.В. Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму 
держави (кінець ХІХ — середина ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. акад. внутр. 
справ України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2005-15454] УДК 340.12:343.8 

3029. Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавст-
ва: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.01) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко-
рецького. — К., 2005. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — [2005-15675] УДК 340.5 

3030. Крівцова В.М. Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.12) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-15739] УДК 340.12 

3031. Крупко Д.І. Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, 
Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
(12.00.08) / Акад. адвокатури України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2005-15747] УДК 340.5:343.352 

3032. Лаба О.В. Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові пробле-
ми співвідношення та гармонізації (1991—2004 рр.): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / 
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Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — 
[2005-15774] УДК 340.1(477)"1991/2004" 

3033. Михальчук Н.М. Судово-медичні критерії загальних ознак загиблої особи за струк-
турною організацією під’язикової кістки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.25) / М-во охоро-
ни здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2005-16283] УДК 340.6 

3034. Несинова С.В. Державно-правовий механізм захисту прав неповнолітніх в Українсь-
кій РСР (60-ті — поч. 80-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. акад. внутр. 
справ України. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-16317] 

 УДК 340.12:343.211.3 
3035. Скуратович І.М. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920—1930-х рр. 

і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-11465] УДК 340.15(477)“1920/1930” 

3036. Стовба О.В. Правова ситуація як онтологічна основа правової реальності: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.12) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2005-11500] УДК 340.112 

3037. Чорний М.Г. Вплив ідей лібералізму на формування української політико-правової 
думки: Автореф. дис.... канд. [юрид.] наук: (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2005-12315] УДК 340:329.12](477) 

3038. Шигаль Д.А. Мирова юстиція на Лівобережній Україні за судовою реформою 1864 
року: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-12451] УДК 340.15(477.5)“1864” 

3039. Якубенко В.М. Принципи соціальної держави: стан і перспективи їх реалізації в Ук-
раїні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. 
— 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр. с. 18 (8 назв). — [2005-12696] УДК 340.12:316 

341 Міжнародне право 

3040. Білорус І.О. Правосуб’єктність міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації між-
народного економічного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Нац. юрид. акад. України                              
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-13171] УДК 341.215.2:339.92 

3041. Гріненко О.О. Особливості правового статусу консула при виконанні нотаріальних 
функцій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2005-14487] УДК 341.8 

3042. Євтушенко О.І. Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. 
— К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-14805] УДК 341.6:347.9 

3043. Ноговіцина Ю.О. Правонаступництво України: міжнародно-правові аспекти: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2005-16329] УДК 341.218.3 

3044. Шемякін О.М. Еволюція структури й змісту права користування морем: теорія і прак-
тика: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.11) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко-
рецького. — К., 2005. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (50 назв). — [2005-12442] УДК 341.225 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 
3045. Бабич В.А. Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алго-

кольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зраз-
ка: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби. — Ірпінь (Київ. 
обл.), 2005. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — [2005-13132] УДК 342.95 

3046. Берідзе М.Н. Адміністративно-правові засади провадження із звернень громадян в 
органах прокуратури: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-13163] УДК 342.95 
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3047. Горян Е.В. Органи місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі 
забезпечення основних прав і свобод громадян України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
(12.00.02) / Ін-т законодав. Верховної Ради України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 
— [2005-14104] УДК 342.7:352.07](477) 

3048. Данильєва І.Е. Принципи організації та функуціонування державної служби в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодав. Верховної Ради України. — 
К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2005-1452005-14] УДК 342.9:35.07/.08 

3049. Домбровська О.В. Конституційне право на життя людини і громадянина та забезпечення його 
реалізації органами внутрішніх справ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Нац. акад. внутр. справ 
України. — К.,  2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2005-14586] УДК 342.7+351.74]:179.7 

3050. Казанчан А.А. Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування Ук-
раїни: питання теорії та практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодав. 
Верховної Ради України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2005-15476] 

 УДК 342.97:352.07](477) 
3051. Коропатнік І.М. Організаційно-правові аспекти застосування підрозділів Збройних 

Сил України в миротворчих операціях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). 
— [2005-16270] УДК 342.22:355.356](477) 

3052. Костів М.В. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб та особливості її 
реалізації в адміністративно-деліктних відносинах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-15683] УДК 342.9.07(477) 

3053. Скомаровський В.О. Забезпечення прав і свобод людини у процесі соціально-
політичного реформування українського суспільства: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) 
/ НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — [2005-11456] УДК 342.7:316.37(477) 

3054. Шестак Л.В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2005. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2005-12445] УДК 342.95:338.246.025.3 

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. 
Криміналістика. Карні злочини 

3055. Антипов В.В. Обставини, що виключають можливість застосування певних видів по-
карань: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Нац. акад. внутр. справ Укрїни. — К., 2005. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2005-12727] УДК 343.288 

3056. Горб Н.О. Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. адвокатури України. — К., 2005. — 16, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2005-14481] УДК 343.348 

3057. Дідківська Н.А. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з метою приховати 
інший злочин або полегшити його вчинення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. 
адвокатури України. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2005-14574] 

 УДК 343.611:343.222 
3058. Івасишин Т.М. Волосся як об’єкт судово-біологічної експертизи: Автореф. дис. ... 

канд. біол. наук: (03.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-15456] УДК 611.781.018:343.983.2 

3059. Красницький І.В. Поняття, підстави та форми кримінальної відповідальності за 
кримінальним правом Франції та України: порівняльний аналіз: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
(12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15                          
(11 назв). — [2005-15693] УДК 343.222.4.05(477+44) 

3060. Курта Є.О. Компроміс на досудовому слідстві: поняття, види, криміналістичні при-
йоми досягнення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. 
— К., 2005. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2005-15762] УДК 343.98 
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3061. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту 
(кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.08) / 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2005. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34. — [2005-16278] УДК 343.346 

3062. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове 
значення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко-
рецького. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2005-16667] УДК 343.24 

3063. Россіхін В.В. Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ — на початку ХХ ст. (на 
матеріалах українських губерній): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2005-16709] 

 УДК 343.8(477)"18/19" 
3064. Смирнов М.І. Особливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних спра-

вах з використанням методу відеоконференцзв’язку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / 
Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18                          
(24 назви). — [2005-11472] УДК 343.14 

3065. Чепурний О.О. Кримінально-процесуальні функції на стадії досудового розслідуван-
ня: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2005-12261] УДК 343.1 

3066. Чорний Р.Л. Бандитизм за кримінальним правом України: Автореф. дис.... канд. 
юрид. наук: (12.00.08) / Акад. адвокатури України. — К., 2005. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—24                         
(8 назв). — [2005-12316] УДК 343.273(477) 

3067. Шалдирван П.В. Методика розслідування масових заворушень: Автореф. дис.... канд. 
юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) 
та в підрядк. прим. — [2005-12326] УДК 343.985(477) 

3068. Яцюк О.В. Провадження у справах про злочини, що вчинені організованими групами 
на досудових стадіях кримінального процесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Нац. акад. 
внутр. справ України. — К., 2005. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2005-12715] 

 УДК 343.13 
Див.   3031 

346 Господарське право. Правові основи державного регулювання економіки 
3069. Білоус Ж.А. Дійсність господарських договорів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) 

/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). —                          
[2005-13172] УДК 346.3 

3070. Джабраілов Р.А. Правове забезпечення ефективного використання об’єктів комуналь-
ної власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослід. 
— Донецьк, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — [2005-14565] УДК 346.23:352.073.5 

3071. Шуба Б.В. Відповідальність учасників господарського товариства як засіб захисту 
інтересів його кредиторів (порівняльно-правовий аналіз німецького і українського права): Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2005-12465] УДК 346.3.05(430+477) 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

347.1 Загальна частина цивільного права 
3072. Вахонєва Т.М. Строки (терміни) у цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

(12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 
[2005-13401] УДК 347.131 

3073. Гранін В.Л. Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавст-
вом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2005. 
— 20  с. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — [2005-14110] УДК 347.191.4 

3074. Давидова Н.О. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, 
що забезпечують її природне існування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т                  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2005-14507] УДК 347.121.2 
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3075. Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — [2005-16677] УДК 347.19:347.512 

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності 
3076. Воронова О.В. Підстави набуття права власності на житло: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-13692] УДК 347.254 

3077. Єфімов О.М. Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2005-14815] УДК 347.42:347.745 

3078. Мальцев Д.О. Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту за цивільним 
законодавством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — 
Одеса, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2005-16086] УДК 347.27 

3079. Розгон О.В. Межі та обмеження права власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
(12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.,  2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(6 назв). — [2005-16702] УДК 347.23 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 
3080. Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним 

правом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2005-13156] УДК 347.463:656.7](477) 

3081. Боднар Т.В. Теоретичні проблеми виконання договірних зобов’язань (цивільно-
правовий аспект): Автореф. дис.... д-ра юрид. наук (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2005. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — [2005-13276] УДК 347.42 

3082. Свистун Л.Я. Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 
2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2005-16801] УДК 347.44:656.135 

3083. Шишка О.Р. Договір на створення та розповсюдження реклами: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — [2005-12458] УДК 347.454.5:659 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право, зобов'язання за законом 
3084. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2005. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20                          
(4 назви). — [2005-14081] УДК 347.5 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства 
3085. Бикова О.Ю. Укладення та розірвання шлюбу за законодавством України: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2005-13165] УДК 347.62(477) 

3086. Грабовська О.О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) 
іноземними громадянами дітей, які проживають на території України: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — [2005-14108] УДК 347.633 

347.7 Комерційне (торговельне) право 
3087. Брильов О.А. Арешт суден на забезпечення морських вимог (цивілістичні аспекти): 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-15650] УДК 347.791.6(477) 

3088. Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредиту-
вання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодав. Верховної Ради України. — 
К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-12441] УДК 347.734 
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347.73 Фінансове право 
3089. Зайчук О.Б. Правовий статус централізованих позабюджетних цільових фондів: Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодав. Верховної Ради України. — К., 2005. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2005-15136] УДК 347.73 

3090. Коссе Д.Д. Особливості правового режиму оподаткування суб’єктів спеціальних 
економічних зон в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодав. Верхов-
ної Ради України. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2005-15682] 

 УДК 347.73:336.22](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 
3091. Шиманович О.М. Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рі-

шень і ухвал суду першої інстанції): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-12455] 

 УДК 347.951.3(477) 

349.2 Трудове право 
3092. Барабаш Г.О. Особливості правового регулювання праці науковців і його вдоскона-

лення: Автореф. дис.... канд. юрид. наук (12.00.05) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-13262] УДК 349.22-057.4 

3093. Щукін О.С. Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством 
України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2005. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2005-12477] УДК 349.2:61-051](477) 

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених пунктів. 
Будівельне право. Житлове право 

3094. Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.06) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко-
рецького. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-13661] УДК 349.41 

3095. Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: (12.00.06) / Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(5 назв) та в підрядк. прим. — [2005-15684] УДК 349.4(477) 

3096. Марусенко Р.І. Правові аспекти земельних сервітутів в Україні: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: (12.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.:                          
с. 14—15. — [2005-16097] УДК 349.412.4:347.26 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 
3097. Бредіхіна В.Л. Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище: Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.06) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-13297] УДК 349.6 

3098. Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної екпертизи в Україні: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-16662] УДК 349.6 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

351/354 Державне адміністративне управління 
3099. Алексєєв В.М. Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: тео-

ретичні засади: Автореф. дис. ... канд. наук: (25.00.01) з держ. упр. / Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-12723] 

 УДК 352.073.515(477) 
3100. Аровіна М.П. Структурування державної соціальної політики в регіоні як основа її 

ефективності: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — До-
нецьк, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — [2005-14783] УДК 351.84:332.14 
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3101. Бабич О.Б. Результативність функціонування суб’єктів державного управління та міс-
цевого самоврядування на основі впровадження корпоративної культури: Автореф. дис. ... канд. 
наук з держ. упр.: (25.00.02)  / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. 
ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2005-13134] 

 УДК 352.075 
3102. Балдич Н.І. Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів: Авто-

реф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2005-15440] УДК 351.72:336.14 

3103. Вдовенко С.М. Організаційні та договірно-регуляторні механізми взаємовідносин 
української держави і закордонного українства: Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: (25.00.02) / 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32                       
(32 назви). — [2005-13665] УДК 351.88:314.15-026.49(=161.2) 

3104. Дегтярьова І.О. Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.04) / Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-14520] УДК 352 

3105. Демчак Р.Є. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні: Автореф. 
дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 
2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2005-14554] УДК 351.82:336.761(477) 

3106. Колесніков Б.П. Реформування кадрових служб органів державної влади та місцевого 
самоврядування в Україні: Автореф.  дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.03) / Дніпропетр. ре-
гіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2005. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-15570] УДК 352.08:331.108 

3107. Косенко В.В. Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку: 
Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові Украї-
ни, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
[2005-15678] УДК 351.823.1 

3108. Крентовська О.П. Управління державними соціальними гарантіями в Україні: Авто-
реф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-15697] УДК 351.84(477) 

3109. Кривенда В.Ю. Форми і методи діяльності міліції громадської безпеки в сучасних 
умовах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 
2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2005-15698] УДК 351.74 

3110. Кулешов О.О. Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопо-
рушень (організаційно-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 
— [2005-15758] УДК 351.745 

3111. Огаренко В.М. Державне регулювання розвитку вищих навчальних закладів в Украї-
ні: Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові Ук-
раїни. — К., 2005. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (49 назв). — [2005-16336] УДК 351.851:378 

3112. Поліщук В.В. Механізми вдосконалення парламентського фінансового контролю (на 
прикладі Автономної Республіки Крим): Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2005-16664] УДК 351.72:328.36](477.75) 

3113. Ровинський Ю.О. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фон-
дового ринку України: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2005. — 20 с. — [2005-16698] 

 УДК 351.82:336.76 
3114. Сорока Л.В. Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засо-

бів і психотропних речовин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. по-
датк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
[2005-11483] УДК 351.761.3 
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3115. Сухін Є.І. Нетрадиційна енергетика як фактор економічної безпеки держави: Автореф. 
дис. ... д-ра екон. наук: (21.04.01) / Рада нац. безпеки та оборони України, Нац. ун-т пробл. міжнар. безпеки. 
— К., 2005. — 38 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—35 (10 назв). — [2005-11810] УДК 351.863:33]:620.92 

3116. Шапоренко О.І. Механізми державного управління земельними ресурсами (на 
прикладі деградованих і малопродуктивних земель): Автореф. дис. ... д-ра наук: (25.00.02) з держ. 
упр. / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2005. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (21 назва). 
— [2005-12686] УДК 351.823.1:332.32 

Див.   2875, 2892, 2901 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. Оборона країни. 
Збройні сили. Історія воєн  

3117. Герасименко М.В. Підготовка старшинських кадрів в українських національних 
державних утвореннях (березень 1917 — листопад 1920 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
(20.02.22) / Нац. акад. оборони України. — К., 2005. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). —                  
[2005-13884] УДК 355.23(477)"1917/1920" 

3118. Грязнов І.О. Теоретико-методичні засади морального виховання майбутніх офіцерів 
державної прикордонної служби України: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.07) / Терноп. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2005. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 
(47 назв). — [2005-14491] УДК 355.233.23:351.746.1 

3119. Зорій Я.Б. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах 
навчального процесу вищого навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / 
Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:                        
с. 16—17 (10 назв). — [2005-15154] УДК 355.233 

3120. Каленський А.А. Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вив-
чення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2005-15479] УДК 355.232:004 

3121. Колєчкін В.П. Боротьба за панування у повітрі в боях на Правобережній Україні в 
період 23.12.1943—28.02.1944: Автореф.  дис. ... канд. іст. наук: (20.02.22)  / Нац. акад. оборони 
України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — [2005-15572] УДК 355.489(477.4)"1943/1944" 

3122. Сарафанюк Е.І. Педагогічні умови підвищення якості загальновійськової підготовки 
курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням віртуального моделювання: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — 
Одеса, 2005. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2005-16796] УДК 355.23:004.89 

3123. Шевельов В.О. Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення 
воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України: Автореф. дис.... канд. наук з 
держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2005-12334] УДК 355.02(477) 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

366 Консумеризм. Рух на захист інтересів та прав споживачів 
3124. Муконін О.В. Фінансово-правова відповідальність платників податків: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: (12.00.07) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 15 (4 назви). — [2005-16301] УДК 366.225.3:347.447.52 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання. Навчальні плани, 
програми, предмети 

3125. Біруля В.В. Формування у підлітків ціннісних орієнтацій засобами художньої літера-
тури у позанавчальний час: Автореф. дис.... канд. пед. наук (13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Хер-
сон, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-13266] УДК 37.03-053.6 "3752" 
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3126. Гордієнко Л.О. Соціалізація молоді Великої Британії у діяльності молодіжних органі-
зацій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 
2005. — 20 , [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-14094] 

 УДК 37.013.42:316.614](410) 
3127. Гулеватий А.А. Формування психологічної готовності майбутніх фахівців з вищою 

освітою до використання комп’ютерної техніки: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.17) / 
Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-14495] УДК 37.015.3:004 

3128. Даниленко Л.І. Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в 
загальноосвітніх навчальних закладах: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Ін-т педагогіки 
АПН України. — К., 2005. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (62 назви). — [2005-14511] 

 УДК 37.014.54:005.591.6 
3129. Дічек Н.П. Спадщина А.С. Макаренка у контексті світового історико-педагогічного 

процесу ХХ ст. (на матеріалах англомовних джерел): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / 
Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2005. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (44 назви). — [2005-14576] 

 УДК 37.012(100):371.4Макаренко 
3130. Зуєва В.І. Гуманістичні засади впровадження інформаційних освітніх технологій (со-

ціально-філософський аспект): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Ін-т вищ. освіти Акад. 
пед. наук України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-15447] УДК 37.03:004 

3131. Калашник Л.С. Педагогічні засади родинного виховання в китайській сім’ї: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2005-15478] УДК 37.018.1(510) 

3132. Кушнарьов С.В. Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похило-
го віку у виправній колонії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Ін-т пробл. виховання Акад. 
пед. наук України. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-15771] 

 УДК 37.013.42:343.85 
3133. Малков Д.Ю. Соціалізація підлітків у клубних об’єднаннях за місцем проживання: 

Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-16081] УДК 37.013.42:371.83 

3134. Мельникова О.В. Проблеми економічного виховання в педагогічній спадщині А.С. Ма-
каренка: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-16118] УДК 37.017.4:33](091) 

3135. Осадчий В.В. Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами 
Інтернет: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського. — Вінниця, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — [2005-16355] 

 УДК 37.048.4:004.738.5 
3136. Скотна Н.В. Особа в розколотій цивілізації: світогляд, проблеми освіти і виховання: 

Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.10) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 
2005. — 46 с. — Бібліогр.: с. 41—43 (26 назв). — [2005-11458] УДК 37.03.013.73 

Див.   2838 

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація 
3137. Атрощенко Т.О. Розвиток культури міжнаціонального спілкування майбутнього вчи-

теля початкових класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології 
проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). 
— [2005-13127] УДК 371.13.035.6.046.12 

3138. Буніна Л.М. Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківства засоба-
ми соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / 
Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). 
— [2005-13376] УДК 371.013.42+371.018.252(410.7) 

3139. Ваврик Р.В. Розвиток професійної готовності викладачів загальновійськових дис-
циплін до педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. 



 31

пед. наук: (13.00.04) / Нац. акад. оборони України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2005-16266] УДК 371.134:355.233 

3140. Василенко І.Ю. Формування психологічної готовності педагогів до роботи з ліво-
рукими дітьми і дітьми-лівшами у початковій школі: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 
(19.00.07) / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К., 2005. — 22 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2005-13397] УДК 371.132+159.922.7-056.173 

3141. Власенко О.М. Формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами мо-
делювання педагогічних ситуацій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — 
Херсон, 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-13669] УДК 371.132.017.93 

3142. Волик Л.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полікультурного ви-
ховання учнів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. осві-
ти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2005-13678] 

 УДК 371.134:373.3.034/.035 
3143. Генсерук Г.Р. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування 

інформаційних технологій у професійній діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / 
Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — [2005-13883] УДК 371.13:796.071.4]:004 

3144. Год Б.В. Ідея всебічного й гармонійного виховання особистості в епоху європейського 
відродження: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. 
— Х., 2005. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—41 (50 назв). — [2005-13901] УДК 371.4.03(4)"715" 

3145. Денисенко В.В. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових 
класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 
2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2005-14558] УДК 371.132.03 

3146. Колодько Т.М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів інозем-
них мов у вищих педагогічних навчальних закладах: Автореф.  дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04)  / 
Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
[2005-15576] УДК 371.13.03:81’243]:378 

3147. Красножон О.Б. Система математичної підготовки майбутніх учителів фізики в умо-
вах використання інформаційно-комунікаційних технологій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) 
/ Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
[2005-15694] УДК 371.134:53 

3148. Кругляк О.Я. Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у 
процесі фізичного виховання молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / 
Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — [2005-15745] УДК 371.13:796.011.3 

3149. Кудусова А.Ш. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх учителів почат-
кових класів у процесі професійної підготовки: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Центр. 
ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-15751] УДК 371.133 

3150. Лавриненко С.О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до національного 
виховання учнів засобами мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіровогр. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(4 назви). — [2005-15776] УДК 371.134:373.3.035.6 

3151. Олексюк О.Є. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної 
підготовки: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук 
України. — К., 2005. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (34 назви). — [2005-16340] УДК 371.13.03 

3152. Раков С.А. Формування математичних компетентностей учителя математики на осно-
ві дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій: Автореф. дис. ... 
д-ра пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Х., 2005. — 44 с. — Бібліогр.:                          
с. 29—41 (90 назв). — [2005-16689] УДК 371.13:51 

3153. Рогозіна М.Ю. Педагогічні основи самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 
природничих дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Луган. нац. пед. ун-т                 
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ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
[2005-16700] УДК 371.13.026:5 

3154. Сирота З.М. Підготовка майбутніх учителів до музично-творчого розвитку учнів 
початкових класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології                   
проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
[2005-16819] УДК 371.134:373.3.036 

3155. Стрижак С.В. Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів 
природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(20 назв). — [2005-11796] УДК 371.13.026:5 

3156. Суховірський О.В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до викорис-
тання інформаційних технологій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки АПН 
України. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — [2005-11811] УДК 371.13:004 

3157. Хмельковська С.В. Формування творчого потенціалу майбутніх учителів іноземних 
мов у процесі фахової підготовки: Автореф. дис.... канд. пед. наук: (13.00.04) / Південноукр. держ. 
пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — Одеса, 2005. — 20 с.: табл., схема. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— [2005-12229] УДК 371.134.03:81’243 

3158. Хоменко Т.А. Тенденції розвитку форм навчання середньої школи Німеччини в дру-
гій половині ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Ско-
вороди. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2005-12682] УДК 371(430)“19” 

3159. Цвілик С.Д. Наступність у змісті природничо-математичної та спеціальної підготовки 
вчителя трудового навчання у вищих педагогічних закладах освіти: Автореф. дис.... канд. пед. 
наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2005. — 21 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (32 назви). — [2005-12243] УДК 371.13 

3160. Чепурна Н.М. Науково-методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників України (1970—2004 рр.): Автореф. дис.... канд. пед. наук: (13.00.01) / 
Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— [2005-12260] УДК 371.14.046.4 

3161. Шиман О.І. Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початко-
вої школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 
2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-12454] УДК 371.13:004 

3162. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у формуванні педагогічної культури май-
бутніх учителів історії і права: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т вищ. освіти Акад. 
пед. наук України. — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2005-12472] 

 УДК 371.382:371.13.03 
Див.   2858 

373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання.                                   
Початкова школа. Середня школа 

3163. Артюхова О.В. Формування художнього світогляду старшокласників у навчально-ви-
ховному процесі загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
[2005-13126] УДК 373.5.036 

3164. Басюк Н.А. Формування почуття відповідальності у молодших школярів: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — 21 с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-13151] УДК 373.3.034 

3165. Браніцька Т.Р. Методичні засади формування інтересу до народно-інструменталь-
ного виконавства молодших школярів у позаурочний час: Автореф. дис. ... канд. пед. наук (13.00.02) / 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2005. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 
[2005-13296] УДК 373.3.036:78 

3166. Варенко В.М. Вивчення творчості українських письменників ХІХ — початку ХХ сто-
ліття як засіб формування християнських моральних цінностей у старшокласників: Автореф. дис. ... 
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канд. пед. наук: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2005. — 21 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18 (6 назв). — [2005-13393] УДК 373.5.016:821.161.2.09"18/19" 

3167. Варнавська І.В. Формування мовленнєвої компетентності учнів 5—7 класів у процесі 
засвоєння виражальних засобів української мови: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Херсон. 
держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-13394] 

 УДК 373.5.016:811.161.2’233 
3168. Донченко О.В. Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в педагогіч-

ній думці України (кінець ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / 
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
[2005-14588] УДК 373.21.036(477)"188/192" 

3169. Єльникова О.В. Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в нав-
чальний процес загальноосвітнього навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) 
/ Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти України. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17                  
(9 назв). — [2005-14809] УДК 373.01:371.3 

3170. Косачова Л.В. Формування естетичної активності дітей дошкільного віку засобами 
мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. —                          
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-15677] УДК 373.2.036 

3171. Коссак Г.М. Формування особистісного досвіду старшокласників у навчально-вихов-
ному процесі загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Терноп. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
[2005-15681] УДК 373.5.03 

3172. Котик Т.М. Теорія і практика становлення та розвитку української дошкільної лінгво-
дидактики: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинсь-
кого (м. Одеса). — Одеса, 2005. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (49 назв). — [2005-16079] 

 УДК 373.2.016:811.161.2 
3173. Кулик О.Д. Стилістичний аналіз складних синтаксичних конструкцій як засіб удоско-

налення граматичного ладу мовлення учнів 7—9 класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / 
Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2005. — 20 с.: табл., діагр. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 
[2005-15759] УДК 373.5.016:811.161.2’36 

3174. Міськова Н.М. Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Ук-
раїні (60-ті роки ХІХ — 30-і роки ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). —                          
[2005-16285] УДК 373.3.016:51](477)"18/19" 

3175. Солодка А.К. Полікультурне виховання старшокласників у процесі вивчення гумані-
тарних предметів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. 
виховання. — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-11482] УДК 373.5.035 

3176. Чернега Н.С. Розвиток логічного мислення учнів основної школи в процесі вивчення 
предметів природничо-математичного циклу: Автореф. дис.... канд. пед. наук: (13.00.09) / Харк. 
нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
[2005-12299] УДК 373.025 

3177. Шилкунова З.І. Педагогічні умови формування конструктивного ставлення до себе у 
молодших школярів у процесі навчальної діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / 
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— [2005-12452] УДК 373.3.017 

3178. Яценко С.Л. Педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання учнів у гімназії: 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-12713] УДК 373.5.017.92 

374 Позашкільна (додаткова) освіта. Самоосвіта 
3179. Шипота Г.Є. Формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах доз-

вілля: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.06) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2005. 
— 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2005-12457] УДК 374.138.3.03 
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376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб. Спеціальні школи 

3180. Артемчук І.В. Особливості усного зв’язного мовлення у комунікативно депривованих 
дітей-сиріот: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.08) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. 
— К., 2005. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2005-13125] 

 УДК 376.1.015.3-056.264-058.862 
3181. Дегтяренко Т.М. Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкіль-

ному закладі для дітей з порушеннями зору: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.03) / Ін-т спец. 
педагогіки АПН України. — К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — [2005-14519] 

 УДК 376.1:617.751.6-052 
3182. Єракова Л.А. Диференційоване фізичне виховання сліпих і слабкозорих школярів                      

в умовах спеціалізованого інтернату: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 
(24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:         
с. 15—16 (9 назв). — [2005-14810] УДК 796.011.3:376.1-056.262 

3183. Колодич О.Б. Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності 
у дітей із ЗПР в процесі вивчення англійської мови: Автореф.  дис. ... канд. психол. наук: (19.00.08)  
/ Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). 
— [2005-15574] УДК 376.1-056.36.03:811.111 

3184. Сиротюк В.Д. Теоретико-методичні засади використання дидактичних засобів у нав-
чанні фізики в школах інтенсивної педагогічної корекції: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / 
Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 44 с.: іл. — Бібліогр.: с. 37—41 (40 назв). — 
[2005-11793] УДК 376.1-056.34.016:53 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання.                                    
Початкова та середня професійна освіта 

3185. Бекетова Ю.В. Теорія і практика музично-педагогічної підготовки учнів педагогічних 
училищ України (1945—1985 рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед.                      
ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-13159] 

 УДК 377.8:78](477)"1945/1985" 
3186. Галета Я.В. Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу 

засобами інформаційних технологій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2005. — 28 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23                          
(9 назв). — [2005-15444] УДК 377.3.026:004 

3187. Гембарук А.С. Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загально-
освітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації: Автореф.                          
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2005. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-13882] УДК 377.8.02:81’243 

3188. Козяр М.М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки особового складу 
підрозділів з надзвичайних ситуацій: Автореф.  дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04)  / Ін-т педагогіки і 
психол. проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 41 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). 
— [2005-15567] УДК 377.35:614.8 

3189. Марцева Л.А. Організаційно-педагогічні умови виховної роботи в технічних колед-
жах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 
Вінниця, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-16098] УДК 377.36.01 

3190. Молчанюк О.В. Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих 
дисциплін у вищих навчальних закладах І—ІІ рівнів акредитації: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.09) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 16—18 (16 назв). — [2005-16123] УДК 377.1.033 

3191. Цюприк А.Я. Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі 
навчання суспільних дисциплін: Автореф. дис.... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології 
проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18                          
(17 назв). — [2005-12249] УДК 377.36:371.385 
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378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади.                                           
Підготовка наукових кадрів 

3192. Бабенко В.Г. Формування мотивації фізичної підготовки в системі професійної освіти 
працівників МВС України: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра-
гоманова. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2005-14600] 

 УДК 378.037:351.74(477) 
3193. Богдан С.М. Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця 

податкової міліції у вищому навчальному закладі: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / 
Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2005-13373] УДК 378.6.015.3:351.713 

3194. Буцик І.М. Методика підготовки диспетчерів-інструкторів служби повітряного руху 
до педагогічної діяльності в умовах модульної технології: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / 
Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-13385] 

 УДК 378.147.157:656.7.071 
3195. Буцик І.М. Методичні засади продуктивного навчання з курсу "Сільськогосподарські маши-

ни" у вищих аграрних навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2005-13386] УДК 378.147:631.3 

3196. Вербець В.В. Теоретико-методологічні засади формування духовно-творчого потен-
ціалу студентської молоді: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра-
гоманова. — К.,  2005. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — [2005-13406] УДК 378.034 

3197. Войнаровський А.М. Дидактичні умови формування економічних знань у студентів ви-
щих педагогічних навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Волин. держ. 
ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2005-13674] 

 УДК 378.6.02:33 
3198. Гуренко О.І. Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного 

університету в умовах поліетнічного середовища: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / 
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— [2005-14501] УДК 378.6.035.6 

3199. Дзундза А.І. Теоретичні та методичні засади формування соціоекономічної культури 
студентів вищих навчальних закладів: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. 
ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 43 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (77 назв). — [2005-14568] 

 УДК 378.147.03:3 
3200. Йовенко Л.І. Підготовка студентів філологів вищого педагогічного навчального зак-

ладу до родинного виховання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психо-
логії проф. освіти АПН України. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
[2005-15473] УДК 378.6.03:81 

3201. Кареліна О.В. Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційно-
го навчання студентів вищих економічних навчальних закладів: Автореф.  дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.04)  / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира  Гнатюка. — Тернопіль, 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2005-15531] УДК 378.147.157:004 

3202. Кір'ян М.М. Формування естетичних почуттів у майбутнього вчителя комплексом 
мистецтв у процесі навчальної діяльності: Автореф.  дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07)  / Східно-
укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
[2005-15544] УДК 378.036 

3203. Коваленко О.І. Формування соціально-моральної позиції у старшокласників: Авто-
реф.  дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07)  / Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 
2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2005-15553] УДК 378.5.034/.035 

3204. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і 
методика: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти 
Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 44 с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—39 (53 назви). — [2005-16122] 

 УДК 378.1(477) 
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3205. Мукан Н.В. Система професійної підготовки майбутніх учителів загальноосвітніх 
шкіл в університетах Канади: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психо-
логії проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
[2005-16300] УДК 378.6:37](71) 

3206. Попович Н.М. Педагогічні умови розвитку художнього смаку у студентів класу 
акордеона засобами естрадного мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-16673] 

 УДК 378.036:78.071 
3207. Рембач О.О. Формування культури ділового спілкування майбутніх міжнародників-

аналітиків у вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіровогр. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — [2005-16693] УДК 378.016:808.53 

3208. Середа І.В. Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовиховання сту-
дентів гуманітарних факультетів університету: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Хер-
сон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2005-16815] 

 УДК 378.14.037 
3209. Смирнова М.І. Дидактичні засади організації самостійної роботи з іноземної мови 

студентів вищих економічних навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / 
Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-11473] УДК 378.147 

3210. Сова М.О. Інтеграція художньо-культурологічних знань у системі професійної підго-
товки вчителя гуманітарних дисциплін: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т 
ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 43 с.: табл. — Бібліогр.: с. 38—40. — [2005-11477] УДК 378.034 

3211. Старовойт С.М. Професійна підготовка фахівців з охорони та захисту навколишнього 
середовища у вищих навчальних закладах Великої Британії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.04) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2005-11795] УДК 378.147:502/504](410) 

3212. Теплова О.Ю. Формування готовності до творчої самореалізації майбутнього вчителя 
музики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 
2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2005-11829] УДК 378.147:78 

3213. Хатунцева С.М. Педагогічні умови адаптації викладача-початківця до професійно-
педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі: Автореф. дис.... канд. пед. наук: (13.00.04) 
/ Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). 
— [2005-12221] УДК 378.126 

3214. Хоменко М.П. Організаційно-методичне забезпечення практичної підготовки сту-
дентів техніко-технологічних спеціальностей у вищих аграрних навчальних закладах: Автореф. 
дис.... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                    
с. 18—19 (20 назв). — [2005-12231] УДК 378.147.88 

3215. Шупта О.В. Формування готовності до професійної творчої діяльності майбутніх 
перекладачів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. акад. держ. прикордон. служби Ук-
раїни ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17                          
(10 назв). — [2005-12469] УДК 378.147:81’25 

3216. Ягельська Н.В. Методика організації самостійної роботи студентів з англійської мови 
з використанням професійного мовного портфеля: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / 
Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2005. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2005-12692] 

 УДК 378.147.85:811.111 
Див.   2973 

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 
3217. Жмуд Н.В. Народна педагогіка як етноформуючий чинник: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 

(07.00.05) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Рильського. — К., 2005. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. — [2005-14823] УДК 39:37.035.6](477)"18/20" 
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3218. Зіневич Н.О. Циганський етнос в Україні (історіографія та джерела): Автореф. дис. ... 
канд. іст. наук: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Гру-
шевського. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2005-15146] 

 УДК 39+930](=214.58)(477) 

391/395 Етнографія. Традиції та звичаї. Суспільне життя. Церемоніал.                             
Масові розваги. Фестивалі 

3219. Забловський А.В. Соціалізація статево-вікових груп в традиційній культурі українців 
другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) / Київ. нац.                      
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. 
— [2005-15123] УДК 392(477)"18/19" 

3220. Кожолянко О.В. Передшлюбна весільна обрядовість українців Буковини (кін. ХІХ—
ХХ ст.): Автореф.  дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05)  / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. 
— Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2005-15565] 

 УДК 392.5(=161.2)(477.85)"18/19" 

398 Фольклор 

3221. Багратіон-Мухранська К.В. Фольклорні джерела творчості Р. Бернса та В. Скотта        
в контексті "Антиномія-вигадка": Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.07) / Київ. нац. ун-т                          
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2005-13138] 

 УДК 398.87(=152.2):821.111-311.6 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія.                                  
Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу                             

та захист від неї. Екологія 
3222. Авраменко Н.Л. Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового 

водоочищення (на прикладі ЦПВ): Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.01) / Нац. техн. ун-т 
України "Київський політехнічний інститут". — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-12721] УДК 502.175:628.3 

3223. Бендюг В.І. Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методо-
логія та алгоритм розрахунку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2005-13856] 

 УДК 502.175 
3224. Мальцева І.А. Біорізноманіття та екологія ґрунтових водоростей лісових біогеоцено-

зів справжніх степів України: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. 
— Дніпропетровськ, 2005. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (40 назв). — [2005-16087] 

 УДК 502.211:631.466 
3225. Микітчак Т.І. Структурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосис-

тем Чорногори (Українські Карпати): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Дніпропетр. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-16274] 

 УДК 502.51:565.3](477-292.452) 
3226. Поліщук Д.В. Розробка засобів і способів підвищення рівня екологічної безпеки при 

дії шкідливих фізичних полів техногенного походження: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.01) / 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— [2005-16665] УДК 504.61 

3227. Федорчук І.В. Фітомоніторинг основних річок національного природного парку "По-
дільські Товтри": Автореф. дис.... канд. біол. наук: (03.00.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2005-12293] УДК 502.51(282) 
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3228. Янович Д.О. Вміст йоду і селену та метаболічний профіль у крові великої рогатої ху-
доби в різних ландшафтних зонах західного регіону України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(03.00.16) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 18 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14—15 (10 назв). — [2005-12705] УДК 502.175:636.2.085 

Див.   2807, 2834, 2876, 2941, 3359 

51 Математика 

3229. Заводник В.В. Системний аналіз екологічно небезпечних процесів: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (01.05.04) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2005-15128] УДК 51-7:502.175 

3230. Щитов О.М. Екстремальні задачі поліноміальної апроксимації функцій однієї та бага-
тьох дійсних змінних: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Ін-т матема-
тики. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2005-12476] УДК 517.5 

512 Алгебра 
3231. Бабич В.М. Категорні методи у теорії бімодульних задач і теорії кілець: Автореф. дис. ... канд. 

фіз.-мат. наук: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2005-13133] УДК 512.55 

3232. Жучок А.В. Декомпозиції вільних добутків напівгруп: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — [2005-14830] УДК 512.53 

3233. Забавський Б.В. Діагональна редукція матриць над кільцями: Автореф. дис. ... д-ра 
фіз.-мат. наук: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 25 с. — Бібліогр.:                     
с. 19—21 (31 назва) та в підрядк. прим. — [2005-15122] УДК 512.55 

3234. Кучменко С.М. Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. —                          
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2005-15770] УДК 512+511 

3235. Черноусова Ж.Т. Черепичні порядки та їх ідеали: Автореф. дис.... канд. фіз.-мат. 
наук: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (16 назв). — [2005-12308] УДК 512.552 

514 Геометрія 
3236. Власенко Д.І. Опуклі гіперповерхні в ріманових просторах недодатної кривини: Авто-

реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — [2005-13668] УДК 514.76 

3237. Сітабдієва О.Л. Геометричне моделювання квазіеліпсоїдів з неточковими фокусами, 
що спираються на задані просторові лінії: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.01.01) / Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005 . — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2005-16824] УДК 514.18 

515.1 Топологія 
3238. Пришляк О.О. Топологічні властивості функцій і векторних полів на маловимірних 

многовидах: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.04) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. 
температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (36 назв). — [2005-16680] 

 УДК 515.16:517.938 

517 Аналіз 
3239. Бархаєв П.Ю. Про класифікацію нелінійних систем з обмеженнями на керування в 

колі точки спокою: Автореф. дис.... канд. фіз.-мат. наук (01.01.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2005-13263] УДК 517.977 

3240. Бельський Д.В. Асимптотичні властивості розв’язків систем диференціально-функціо-
нальних рівнянь: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. 
— К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2005-1632005-16] УДК 517.9 
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3241. Бойко М.С. Динамічна ентропія автоморфізмів груп та групових алгебр: Автореф. 
дис.... канд. фіз.-мат. наук (01.01.01) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. 
— Х., 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — [2005-13277] УДК 517.986 

3242. Ваксман Л.Л. Квантова теорія обмежених симетричних областей: Автореф. дис. ...                          
д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 
2005. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (24 назви). — [2005-13390] УДК 517.986.4 

3243. Волкова О.Ю. Топологічна та символьна складність унімодальних відображень: 
Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. —                          
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2005-13684] УДК 517.93 

3244. Гузіль Н.І. Задачі для гіперболічних систем першого порядку та ультрапараболічних 
систем у необмежених областях: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2005-14493] 

 УДК 517.956.3/.4 
3245. Дільна Н.З. Розв’язність початкової задачі для позитивних систем лінійних функціо-

нально-диференціальних рівнянь: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / НАН України, 
Ін-т математики. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2005-16268] УДК 517.9 

3246. Загороднюк С.М. Напівнескінченні матриці і многочлени, ортогональні на дійсній та 
уявній осях: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / Ін-т приклад. математики і механіки 
НАН України. — Донецьк, 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2005-15129] УДК 517.587 

3247. Ільків В.С. Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та дифе-
ренціально-операторних рівнянь: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (33 назви) та в підрядк. прим. — 
[2005-15464] УДК 517.95 

3248. Ковтонюк Д.О. Гіпермодулі в теорії просторових відображень зі скінченним спотво-
ренням: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Ін-т приклад. математики 
і механіки. — Донецьк, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-16076] УДК 517.5 

3249. Миронюк М.В. Функціональні рівняння на локально компактних абелевих групах: 
Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Фіз-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєр-
кіна. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2005-16276] УДК 517.986.6:517.965 

3250. Онуфрієнко О.Г. Дослідження нелінійних коливань орторопних пластин складної 
форми за допомогою методу R - функцій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.02.04) / НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — [2005-16352] УДК 517.928:539.3 

3251. Примак А.В. Формозберігаюче наближення сплайнами з фіксованими вузлами: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2005-16676] УДК 517.5 

3252. Рибалко А.П. Усереднення диференціальних форм на многовидах складної мікрост-
руктури: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.03) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-16696] УДК 517.9 

3253. Ронто А.М. Початкові та періодичні задачі для функціонально-диференціальних рів-
нянь: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. 
— 32 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (41 назва). — [2005-16708] УДК 517.9 

3254. Севостьянов Є.О. До теорії збіжності просторових відображень зі скінченним скривлен-
ням довжини: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Ін-т приклад. математики і 
механіки. — Донецьк, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-16803] УДК 517.5 

3255. Слєпцова І.П. Квазілінійні еволюційні рівняння в необмежених нециліндричних 
областях: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / НАН України, Ін-т приклад. математи-
ки і механіки. — Донецьк, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-11466] УДК 517.95 

3256. Таранець Р.М. Розв’язність та якісні властивості розв’язків рівнянь тонких капіляр-
них плівок з нелінійною дифузією, конвекцією та абсорбцією: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук: (01.01.02) / НАН україни, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2005-11818] УДК 517.9:539.216 
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3257. Хітько І.В. Аналіз, оцінка та оптимізація динаміки пучків з імпульсною дією: Авто-
реф. дис.... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. —                          
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2005-12227] УДК 517.93:519.7 

3258. Шарай Н.В. Асимптотичне поводження розв’язків напів’явних диференціальних сис-
тем: Автореф. дис.... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 
2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2005-12331] УДК 517.9 

3259. Щербовських С.В. Математичні моделі надійності ремонтованих об’єктів на основі 
розширення простору станів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2005. — 20  с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2005-12475] УДК 517.5 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 
3260. Боровицька Г.О. Асимптотичні властивості оцінок функції інтенсивності пуассо-

нівських процесів та полів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2005. — 13 с. — Бібліогр.: с. 11 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2005-13294] 

 УДК 519.21 
3261. Карликова М.П. Стохастичні потоки із взаємодією: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 

(01.01.05)  / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 
[2005-15533] УДК 519.21 

3262. Кулик О.М. Випадкові процеси з гладкими розподілами: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-
мат. наук: (01.01.05) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 33 с., включ. обкл. — Біблі-
огр.: с. 26—29 (30 назв). — [2005-15760] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 
3263. Валько Н.В. Імовірнісні моделі і методи барицентричного усереднення граничних 

потенціалів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропет-
ровськ, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2005-13391] УДК 519.624 

3264. Ковальчук О.Я. Алгоритми для систем з тепліцевими λ-матрицями та їх застосуван-
ня: Автореф.  дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.02)  / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глуш-
кова. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2005-15563] УДК 519.6 

519.8 Дослідження операцій 
3265. Барболіна Т.М. Методи й аглоритми розв’язування оптимізаційних задач на розмі-

щеннях з додатковими умовами: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.01) / НАН України, 
Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2005-13147] 

 УДК 519.85 
3266. Гуляницький Л.Ф. Розробка моделей і наближених методів комбінаторної оптиміза-

ції та їх застосування в інформаційних технологіях: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.05.02) / 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 
(44 назви). — [2005-14496] УДК 519.854 

3267. Коноплянко З.Д. Моделі та методи теорії побудови і кодування високоефективних  
просторових k-значних структур: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.05.02) / Держ. ком. зв'язку 
та інформ. України, НАН України, Держ. НДІ інформатизації інфраструктури. — Львів, 2005. — 
44 с. — Бібліогр.: с. 38—41 (37 назв). — [2005-15665] УДК 519.87+004.8 

3268. Марецька Е. Математичні моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної системи 
підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(01.05.02) / Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфра-
структури. — Львів, 2005. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (72 назви). — [2005-16090] 

 УДК 519.876.2:336 
3269. Маркарян Г.О. Математичне забезпечення автоматизованої системи управління кре-

дитуванням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-16093] УДК 519.876.2:336.77 

Див.   2914 
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52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

524 Зірки та зоряні системи. Всесвіт 
3270. Бакланов О.В. Нестабільність акреційних структур у катаклізмічних подвійних зір-

ках: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.03.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 
2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13. — [2005-13142] УДК 524.33-43 

528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Аерокосмічні зйомки та 
фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія 

3271. Козлов З.В. Обґрунтування методики формування і оцінки ефективності багатосупут-
никових угруповань дистанційного зондування землі: Автореф.  дис. ... канд. техн. наук: (05.07.12)  
/ НАН України, Ін-т геол. наук, Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі. — К., 2005. — 21 с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2005-15566] УДК 528.8.04 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 
3272. Горкавенко В.М. Квантові ефекти у зовнішніх сингулярних магнітних полях: Авто-

реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. —                          
15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — [2005-14099] УДК 530.145 

3273. Шевченко Є.В. Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною ре-
лаксацією: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Бого-
любова. — К., 2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2005-12688] УДК 530.1 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 
3274. Гладун О.В. Керування та стабілізація обертального руху твердого тіла за допомогою 

гіродинів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.01) / НАН України, Ін-т приклад. математи-
ки і механіки. — Донецьк, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-13893] 

 УДК 531.383:517.977.1 
3275. Двірний О.І. Критерії стійкості імпульсних систем на основі багатокомпонентних 

функцій Ляпунова: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.01) / НАН України, Ін-т механіки 
ім. С.П.Тимошенка. — К., 2005. — 12, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 10—11 (7 назв). —                          
[2005-14518] УДК 531.36 

3276. Марченко С.В. Методи покращення характеристик п’єзомагнітних перетворювачів 
числа обертів валів робочих механізмів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.05) / Черкас. 
держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18                          
(29 назв). — [2005-16101] УДК 531.775 

532 Гідромеханіка 
3277. Бровченко І.О. Чисельне моделювання розповсюдження нафтопродуктів в прибе-

режних зонах морів та внутрішніх водоймищ: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук (01.02.05) / 
НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— [2005-13302] УДК 532.5 

3278. Воскобійник А.В. Формування когерентних вихрових структур у закручених потоках 
та заглибленнях: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.02.05) / НАН України, Ін-т гідромеханіки. 
— К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2005-13694] УДК 532.527 

3279. Коломзаров Ю.В. Елементи технології оптоелектронних приладів на основі нематич-
них та холестерико-нематичних рідкокристалічних сумішей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.27.06) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 18 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — [2005-15441] УДК 532.783:621.38.085.34 

3280. Чернишев Д.О. Вплив гідродинаміки потоку на характеристики роботи розподільчих 
трубопроводів: Автореф. дис.... канд. техн. наук: (05.23.16) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2005. — 20 с.: іл. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2005-12304] УДК 532.542 
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533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

3281. Ванін В.А. Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних про-
цесів на основі монотонних різницевих схем: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.05.02) / НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2005. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33  
(35 назв). — [2005-13392] УДК 533.695+517.962.24+621.4 

3282. Звонарьова О.В. Розповсюдження імпульсу тиску в в’язкопружній оболонці з 
рідиною: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.05) / НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 
2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-15142] УДК 533.6.013.42 

3283. Царенко О.В. Оптична діагностика щільних квазістаціонарних потоків плазми і про-
цесів їх взаємодії з поверхнею матеріалів: Автореф. дис.... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.08) /                   
Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 
[2005-12240] УДК 533.9 

3284. Чучман М.П. Емісійні характеристики та фізика процесів в лазерній плазмі галію, 
індію, свинцю, сурми і сполук на їх основі: Автореф. дис.... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.04) / Ужго-
род. нац. ун-т. — Ужгород, 2005. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (24 назви). 
— [2005-12321] УДК 533.9 

3285. Шишкін О.О. Явища стохастизації траєкторій домішкових іонів та потоків частинок у 
високотемпературній плазмі у стелараторі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.08) / Харк. 
нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2005-12459] УДК 533.9 

535 Оптика 
3286. Васнєцов М.В. Оптичні пучки з дислокаціями хвильового фронту: Автореф. дис. ...               

д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.05) / НАН України, Ін-т фізики. — К., 2005. — 36 с.: іл. — Бібліогр.:                          
с. 28—31. — [2005-13398] УДК 535.2. 

3287. Владимиров Д.О. Формування регулярних структур з наноцентрів у кристалах КСІ              
в стаціонарних просторово-періодичних світлових полях: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 
(01.04.05) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2005. — 15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13                          
(13 назв). — [2005-13666] УДК 535.44:778.38 

3288. Єгоров Ю.О. Тонка структура монохроматичних та поліхроматичних сингулярних 
пучків у одноосьовому кристалі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.05) / Таврійс. нац.                       
ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2005. — 17 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15. 
— [2005-14807] УДК 535.547:548.1.022/.024 

3289. Зеленін С.В. Оптичні та релаксаційні властивості невпорядкованих середовищ з нано-
структурою: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.05) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — 
Одеса, 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2005-15143] 

 УДК 535.375.5 
3290. Стерлігов В.А. Процеси розсіяння світла нано- та мікроскопічними об’єктами в напів-

провідниках та діелектриках: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.05) / Ін-т фізики НАН 
України. — К., 2005. — 28 с.: іл. — Бібліогр.: с. 22—25 (34 назви). — [2005-11497] УДК 535.361 

3291. Чернякова Ю.Г. Релятивістський розрахунок характеристик діелектронних сателітів 
спектральних ліній багатозарядних іонів: Автореф. дис.... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.05) / Одес. 
нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2005. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 
[2005-12310] УДК 535.31 

536 Термодинаміка 
3292. Василенко С.Л. Теплофізичні і електрофізичні властивості та релаксаційні процеси в 

металонаповнених епоксидних полімерах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.14) / Одес. 
нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 
[2005-13662] УДК 536.2+537.31]:678.686 

3293. Односум В.В. Мартенситні перетворення в сплавах на основі Ni-Al, B і Re: Автореф. 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.13) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-16337] УДК 536.42:669.112.227.34 
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3294. Попович В.С. Моделі та методи розрахунку термонапруженого стану термочутливих 
елементів конструкцій за умов складного теплообміну: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.02.04) 
/ Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2005. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (51 назва). — 
[2005-16672] УДК 539.3 

3295. Семенов К.І. Тепло-електрофізичні фактори еволюції високотемпературних частинок 
в газі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.14) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 
2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2005-16809] УДК 536.45 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  

3296. Бердичевський О.М. Ефекти вібронної взаємодії в багатокомпонентних галоїдних 
кристалах, активованих ртутеподібними іонами: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 19  с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16                          
(16 назв). — [2005-13161] УДК 537.226 

3297. Бондарчук О.М. Обмеження струму в кераміці на основі оксиду індію: Автореф. 
дис.... канд. фіз.-мат. наук (01.04.07) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2005-13288] УДК 537.311.322:666.3-122 

3298. Величко О.В. Дослідження польових ефектів у локально-ангармонічних та сегнето-
електричних системах з переходами лад-безлад: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / 
НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. — Львів, 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (29 назв). — [2005-13404] УДК 537.226.4.01 

3299. Дорошенко В.О. Теорія дифракції електромагнітних хвиль на неоднорідних конічних 
структурах: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2005. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (34 назви). — [2005-14590] УДК 537.86:517.9 

3300. Короновський В.Є. Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних 
плівках ферит-гранатів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2005-15672] УДК 537.632 

3301. Лагута В.В. Дефекти структури оксидних кристалічних матеріалів зі спеціальними 
електро-фізичними властивостями: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, 
Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2005. — 34 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—31                          
(48 назв). — [2005-16080] УДК 537.226:539.2 

3302. Мельник О.Я. Електронні релаксації радіаційних дефектів приповерхневого шару 
кристалів цезій галоїдів та екзоемісія електронів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.18) / 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 18 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14—16 (18 назв). — [2005-16117] УДК 537.533.2 

3303. Михайлов В.І. Магнітні, транспортні і резонансні властивості самодопійованих та 
допійованих кальцієм манганітів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.11) / НАН України, 
Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (10 назв). — [2005-16281] УДК 537.622:538 

3304. Стешенко С.О. Збудження гребінок скінченного розміру у пристроях електроніки та 
антенної техніки НВЧ: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.03) / НАН України, Ін-т 
радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— [2005-11499] УДК 537.874.6 

538.9 Фізика конденсованого стану 

3305. Главацький І.М. Температурна залежність і часова стабільність деформацій, що 
контролюються магнітним полем у сплавах Ni-Mn-Ga: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 
(01.04.13) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 23 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — [2005-13891] УДК 538.91+537.63]:669.24 

3306. Зуб С.С. Вплив топології надпровідних елементів на стійкість рівноваги вільного тіла: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — 
К., 2005. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2005-15155] УДК 519.7:538.945 
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3307. Чаговець В.К. Фазове розшарування та кінетичні процеси в надплинних розчинах 
3Не-4Не: Автореф. дис.... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.09) / НАН УКраїни, Фіз.-техн. ін-т низ. темпе-
ратур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 33 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—30. — [2005-12250] УДК 538.94 

3308. Шабакаєва Ю.А. Гістерезисні та магнітострикційні ефекти в монокристалах діселені-
ду ніобію: Автореф. дис.... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. тем-
ператур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2005-12322] УДК 538.9 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

3309. Кавацюк М.О. Дослідження переходів Гамова-Теллера в області легких ізотопів 
олова методом спектроскопії повного поглинання: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.16) 
/ НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). 
— [2005-15474] УДК 539.165:539.142.2 

3310. Кавацюк О.О. Дослідження структури збудження станів ядер в області 100Sn методом 
бета-розпаду: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 
2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — [2005-15475] УДК 539.165:539.142.2 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем. 

3311. Білічук С.В. Технологія одержання та фізичні властивості тонких плівок халькопірит-
них напівпровідників і прозорих оксидів металів для фотоперетворювачів: Автореф. дис. ... канд. 
фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — [2005-13169] УДК 539.216:621.315.592 

3312. Войтович В.В. Вплив ізовалентної домішки свинцю на термічне та радіаційне дефекто-
утворення в кремнії: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики. 
— К., 2005. — 20 [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2005-13676] 

 УДК 539.219.1:621.315.592 
3313. Вуйчик М.В. Фотолюмінесценція та комбінаційне розсіювання світла у самоіндукова-

них наноострівцевих структурах CdSe/ZnSe: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН 
України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 16, [1] с., включ. обкл.: 
іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — [2005-13697] УДК 539.21:535.36/.37 

3314. Гевик В.Б. Х-променева дифракція в кристалах та багатошарових нанорозмірних сис-
темах, що містять дислокаційні петлі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Чернів. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-13880] 

 УДК 539.2+548.734 
3315. Горобець В.Ю. Моделі дальнього порядку в твердому тілі з наномасштабною модуля-

цією його просторової структури: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, 
Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — [2005-14100] 

 УДК 539.21:537.6 
3316. Мацуй Л.Ю. Структура та електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів і 

інтеркальованих сполук на їх основі: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Київ. нац                          
. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 36, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34. 
— [2005-16109] УДК 539.216 

3317. Носенко В.К. Формування аморфних та наноструктурних станів в сплавах на основі 
Fe i Al: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.13) / НАН України, Ін-т металофізики                        
ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 41 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38. —                          
[2005-16330] УДК 539.213:669.055 

3318. Сльотов О.М. Вплив ізовалентної домішки Mg на структурні та оптичні властивості крис-
талів ZnSe: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2005-11471] УДК 539.216:621.315.592 

3319. Тіньков В.О. Пошарова вторинно-електронна спектроскопія монокристалічних спла-
вів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.18) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Кур-
дюмова. — К., 2005. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-11839] УДК 539.21+544.72 
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3320. Хижун О.Ю. Електронна структура нестехіометричних фаз втілення, диселенідів та 
багатокомпонентних гідридоутворюючих сплавів на основі перехідних матеріалів: Автореф. дис.... 
д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 
2005. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (45 назв). — [2005-12225] УДК 539.21 

3321. Часовський К.В. Синтез і дослідження фізичних властивостей плівок стабілізованої 
при низьких температурах б-фази Bi2O3: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / 
Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (12 назв). — 
[2005-12437] УДК 539.216 

3322. Яремко Р.О. Міжатомні кореляції та магнітні фазові перетворення в сплавах перехід-
них металів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-12708] УДК 539.2 

539.3/.6 Опір матеріалів 

3323. Безверхий О.І. Динаміка гнучких континуально-дискретних розгалужених структур 
при взаємодії з зовнішнім середовищем: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.02.04) / НАН 
України, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2005. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33                          
(40 назв). — [2005-13154] УДК 539.3 

3324. Близнюк В.В. Розподіл атомів і ефект пам’яті форми в твердих розчинах на основі Fe-
Mn: Автореф. дис.... канд. фіз.-мат. наук (01.04.13) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Кур-
дюмова. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-13269] 

 УДК 539.374:669.15-194 
3325. Вайсфельд Н.Д. Нестаціонарні задачі пружності для тіл із границями і дефектами у 

циліндричній та сферичній системах координат: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.02.04) / 
НАН України, Ін-т приклад. пробл. мехніки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Львів, 2005. — 
32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (39 назв). — [2005-13388] УДК 539.3 

3326. Гольцев А.С. Методи фундаментальних розв’язків в термопружності ортотропних 
пластин і оболонок: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. 
пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Львів, 2005. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(43 назви). — [2005-14789] УДК 539.3 

3327. Денисюк І.Т. Моделі та методи розрахунку напруженого стану структурно-неоднорід-
них конструкційних елементів із негладкими межами поділу матеріалів: Автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук: (01.02.04) / Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2005. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39                          
(47 назв). — [2005-14560] УДК 539.3+539.22 

3328. Жуковський В.К. Вплив напружено-деформованого стану на термо-пружні деформа-
ції текстурованих полікристалічних матеріалів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.01) / 
Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2005. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(18 назв). — [2005-14826] УДК 539.3.08:548.735 

3329. Зайцев Б.П. Термопружність елементів тороїдальних електрофізичних установок: 
Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — 
Х., 2005. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (30 назв). — [2005-15132] УДК 539.3:621.039 

3330. Марчук О.В. Прикладна теорія та методи розв’язання задач механіки складених 
конструкцій шаруватої структури: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.17) / Нац. транспорт. ун-т. — 
К., 2005. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — [2005-16103] УДК 539.3:624.04 

3331. Тарасовська С.О. Напружено-деформований стан товстостінних циліндрів зі спі-
рально ортотропними шарами при осесиметричному динамічному навантаженні: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (01.02.04) / Ін-т пробл. міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. — К., 2005. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-11824] УДК 539.3 

3332. Терещенко Л.М. Задачі статичної магнітопружності для тіл із магніто-м’якого феро-
магнетика з еліптичним та сферичним включеннями і порожнинами: Автореф. дис. ... канд. фіз.-
мат. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2005. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-11833] УДК 539.3 
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3333. Шеховцов О.В. Ротаційні ефекти при пластичній деформації двовимірних полікриста-
лів із ГЦК-граткою: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Кара-
зіна. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — [2005-12449] УДК 539.374 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 
3334. Воропаєв В.О. Оптимізація стадії пробірної плавки при визначенні благородних ме-

талів у рудах та продуктах їх переробки: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.02) / Фіз.-хім. ін-т 
ім. О.В.Богатського НАН України. — Одеса, 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 назв. 
— [2005-13693] УДК 543.421.05 

544 Фізична хімія 
3335. Бостан А.І. Окислювальне сполучення метану на перовскитних каталізаторах в 

нестаціонарних умовах: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.15) / НАН України, Ін-т фіз. хімії 
ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2005-13858] 

 УДК 544.47 
3336. Бужанська М.В. Синтез і фізико-хімічні властивості полімер-ванадійоксидних компо-

зитів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2005-14476] УДК 544.4 

3337. Волювач О.В. Колоїдно-хімічні закономірності вилучення солей гексадецилпіриди-
нію із водних розчинів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.11) / НАН України, Ін-т біоколоїд. 
хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2005-13860] 

 УДК 544.77 
3338. Гранчак В.М. Фотохімія редокс-перетворень ароматичних кетонів та особливості їх 

взаємодії електронодонорними сполуками в присутності акрилових мономерів: Автореф. дис. ...                          
д-ра хім. наук: (02.00.04) / НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2005. —                        
32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (42 назви). — [2005-14112] УДК 544.52 

3339. Чорна Т.О. Різнорідна асоціація за участю іонів ксантенових барвників у водних роз-
чинах: Автореф. дис.... канд. хім. наук: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 
18 с.: іл., табл. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — [2005-12312] УДК 544.353 

3340. Чорненька Н.В. Електрохімічна поведінка комплексів паладію (ІІ) в гліцинатних 
електролітах: Автореф. дис.... канд. хім. наук: (02.00.05) / НАН УКраїни, Ін-т заг. та неорган. хімії 
ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (14 назв). — [2005-12313] 

 УДК 544.6:546.98 

546 Неорганічна хімія 
3341. Вишнякова К.Л. Механізми багатостадійного піролізу гідратцелюлози, імпрегнованої 

SiO2 та утворення волокон β-SiC: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / НАН України, Ін-т 
пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2005. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). 
— [2005-13418] УДК 546.286’261.057:547.458.81 

3342. Роговцов О.О. Синтез, властивості та фотохімічна активність змішанолігандних 
комплексів мангану (ІІ) та церію (ІІІ) з етилендиаміндиянтарною кислотою та тіосечовиною: Авто-
реф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В.І.Вернадсь-
кого. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2005-16699] 

 УДК 546.655+546.711]-386 
3343. Стратійчук І.Б. Хімічна взаємодія нелегованого та легованого CdTe з тривалими ком-

позиціями на основі розчинів системи H2O2-HBr : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.21) / 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—18 (20 назв). — [2005-11502] УДК 546.48 

3344. Тарасова Л.Д. Процеси подвійного обміну в розчинах комплексних фторидів: Авто-
реф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2005-11823] УДК 546.16-38 
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3345. Шевченко Д.В. Прямий темплатний синтез гетерометалевих комплексів 3D-металів: 
Автореф. дис.... канд. хім. наук: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. —                          
18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2005-12336] УДК 546.3 

3346. Японцева Ю.С. Кінетика та механізм електроосадження міді, олова та їх сплавів із 
цитратних комплексів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.05) / НАН України, Ін-т заг. та не-
органічної хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— [2005-12707] УДК 546.654.2:669.3 

547 Органічна хімія 
3347. Волочнюк Д.М. Дезактивовані єнаміни як С-нуклеофіли: Автореф. дис. ... канд. хім. 

наук: (02.00.03) / НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2005. — 20 с.: табл. схеми. — Бібліогр.:                          
с. 16—17 (11 назв). — [2005-13686] УДК 547.057 

3348. Грищук Л.В. 3,4,6-тризаміщені 1,2-дигідрохінолін-2-они і похідні на їх основі: синтез, струк-
тура, властивості: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. 
— Одеса, 2005. — 22 с.: іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2005-14486] УДК 547.831:615.2 

3349. Іванов Ю.Е. Реакції гетероциклізації 1,6-дизаміщених діімідазо [1,5а; 1',5'-d]піразин-
(4Н, 9Н)-5,10-діонів і 4,5-дизаміщених імідазолів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / 
НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — Одеса, 2005. — 16 с.: іл., схеми. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (12 назв). — [2005-15452] УДК 547.8 

3350. Ковальова С.О. Фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору 
(ІІІ): Автореф.  дис. ... канд. хім. наук: (02.00.08)  / НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2005. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2005-15559] УДК 547.732.057 

3351. Кривов’яз А.О. Реакції фенілселенійтригалогенідів з 2-(2-пропенілтіо)-, 2-(2-пропінілтіо) 
тієнопіримідинами та 1,3,4-оксадіазолами: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / НАН України, Ін-т 
органіч. хімії. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-15699] УДК 547.854+547.79 

3352. Шиванюк О.М. Функціональні калікс[4]арени і калікс[4]резорциноларени в само-
організації та молекулярному розпізнаванні: Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: (02.00.03) / НАН Ук-
раїни, Ін-т органіч. хімії. — К., 2005. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (38 назв). — [2005-12450] 

 УДК 547.562+547.575 

548 Кристалографія 
3353. Гуцуляк Б.І. Структурні зміни в кристалах кремнію опромінених високоенергетични-

ми частками за даними Х-променевої дифрактометрії та внутрішнього тертя: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-14503] УДК 548.73 

3354. Засласький Б.Г. Технологічні основи вирощування лужногалоїдних сцинтиляційних 
монокристалів із розплавів зі змінною геометрією вільної поверхні: Автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2005. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                       
с. 30—33 (33 назви). — [2005-15140] УДК 548.55:539.1.074.3 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 
3355. Сьомка В.В. Радіаційна стійкість галіту соленосних формацій Дніпровсько-Донецької 

западини: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.20) / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та 
рудоутворення. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-11814] 

 УДК 549.451.1:548.4](477.6) 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика. Сейсмологія 
3356. Винниченко О.Б. Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні 

об’єкти. Сейсмічний ризик: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.22) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-13415] УДК 550.34:621.039.58 
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3357. Решетник В.М. Реакція магнітосфери Землі на перебудову геліосферного магнітного 
поля: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (04.00.22) / НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. 
ім. О.Я.Усикова. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (41 назва). — [2005-16694] 

 УДК 523.62:550.38 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. 
Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

3358. Шмуратко В.І. Гравітаційний резонанс і геологічні процеси (теоретичне обґрунтуван-
ня концепції і її практичне застосування): Автореф. дис. ... д-ра геол. наук: (04.00.01) / НАН Украї-
ни, Ін-т геол. наук. — Одеса, 2005. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — [2005-12463] 

 УДК 551.24.03 

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі. Спелеологія 

3359. Габчак Н.Ф. Еколого-геоморфологічний аналіз Закарпатської області: Автореф. дис. ... 
канд. геогр. наук: (11.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2005-13862] УДК 551.4:502.5[(477.87) 

3360. Теодорович Л.В. Природні умови палеоліту Північного Поділля: Автореф. дис. ... 
канд. геогр. наук: (11.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 17 (6 назв). — [2005-11828] УДК 551.4:551.8"632"](477.43/.44-17) 

551.46 Океанологія (океанографія). Підводна топографія. Рельєф морського дна 
3361. Артамонов Ю.В. Сезонна мінливість великомасштабної циркуляції вод і термохалінних 

фронтів Південної Атлантики: Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: (11.00.08) / Мор. гідрофіз. ін-т НАН 
України. — Севастополь, 2005. — 38 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (42 назви). — [2005-15438] УДК 551.465 

3362. Воскресенська О.М. Глобальні процеси в системі океан — атмосфера та їх вплив на 
природні аномалії Атлантико-Європейського регіону: Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: (11.00.08) / Мор. 
гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 31 с. — Бібліогр.: с. 22—67. — [2005-13695] 

 УДК 551.465.7 
3363. Лебедєв М.Є. Фізичні і методичні принципи дослідження характеристик морської по-

верхні на основі натурних інфрачервоних радіометричних вимірювань: Автореф. дис. ... канд. фіз.-
мат. наук: (04.00.22) / Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-15785] УДК 551.521.32 

3364. Мельніченко О.В. Реконструкція і аналіз прибережних морських течій на основі 
декомпозиції Гельмгольца: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (04.00.22) / Мор. гідрофіз. ін-т 
НАН України. — Севастополь, 2005. — 15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — [2005-16119] 

 УДК 551.468.1:532.527 
3365. Самодуров А.С. Структуроутворення, дисипація енергії та вертикальний обмін у 

стратифікованих басейнах: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (04.00.22) / Мор. гідрофіз. ін-т 
НАН України. — Севастополь, 2005. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (28 назв). — 
[2005-11455] УДК 551.465 

3366. Скрипальова О.О. Циркуляція і структура вод південно-західної частини Атлантич-
ного океану і прилеглих акваторій Атлантичного сектора Антарктики: Автореф. дис. ... канд. 
геогр. наук: (11.00.08) / Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 21 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2005-11459] УДК 551.465 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 
3367. Адаменко Т.І. Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності посі-

вів кукурудзи в Україні: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.09) / Одес. держ. екол. ун-т. — 
О., 2005. — 18 с.: іл, табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2005-12722] УДК 551.5:633.15-211 



 49

3368. Бойченко С.Г. Глобальні регіональні коливання (зміни) клімату та можливі екологіч-
ні наслідки від них на території України: напівемпіричні моделі, сценарії: Автореф. дис.... д-ра 
геогр. наук (11.00.09) / Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2005. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 29—31 (49 назв). — [2005-13282] УДК 551.583(477) 

3369. Грушевський О.М. Фронтальне вологоперенесення над територією України: Авто-
реф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.09) / Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2005. — 17 с., включ. 
обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2005-14490] УДК 551.571:551.58 

3370. Хаджи-Страті О.Д. Струминні течії нижніх рівнів у полях підвищеного тиску в хо-
лодний період: Автореф. дис.... канд. геогр. наук: (11.00.09) / Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2005-12212] УДК 551.5 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 
3371. Діденко Ю.В. Остракоди верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля: Автореф.                        

дис. ... канд. геол. наук: (04.00.09) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2005. — 20, [1] с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-14573] УДК 551.763:565.33](477.83) 

552 Петрологія. Петрографія 
3372. Привалова Н.Г. Петрологія вогнетривів на основі карбіду кремнію (в процесі їхнього 

виготовлення та після експлуатації): Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.08) / НАН України, 
Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17                          
(14 назв). — [2005-16675] УДК 552.08:666.762.8 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.9 Родовища вуглецевих порід та вуглеводнів 
3373. Жикаляк М.В. Геoлогічні чинники формування колекторських властивостей піскови-

ків південно-західної частини Донбасу: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.16) / Нац. гірн. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2005. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2005-14822] УДК 553.94 

3374. Мельничук П.М. Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності 
нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря: Автореф. дис. ... канд. геол. 
наук: (04.00.17) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — [2005-16120] УДК 553.98.041(262.5) 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія 
3375. Кузніченко С.Д. Водний і сольовий режими системи озер Кугурлуй і Ялпуг в умовах 

їхнього зарегулювання: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.07) / Одес. держ. екол. ун-т. — 
Одеса, 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2005-15755] УДК 556.555 

3376. Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних 
природних умовах: Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: (11.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2005. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (36 назв). — [2005-12484] УДК 556.537 

57 Біологічні науки 
3377. Дунаєва О.В. Підвищення життєдіяльності кріоконсервованих статевих клітин півнів: 

Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2005. 
— 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2005-14795] УДК 57.086.13:636.52/.58.082.453 

572 Антропологія 
3378. Момрик А.П. Формування концепцій етногенезу українського народу (історіографія 

проблеми): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фоль-
клористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — [2005-16289] УДК 572.9(477)"11/18" 

3379. Рудич Т.О. Населення черняхівської культури України за матеріалами антропології: 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.09) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2005. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2005-16781] УДК 572:904(477)"01/04" 
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574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

3380. Баланда О.В. Алкалоїди водяних рослин та їх вплив на функціональну активність гід-
робіонтів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-13143] УДК 574.583:547.94 

3381. Голобородько К.К. Консортивні зв’язки синявців (Lepidoptera: Lycaenidae) плакорних 
трав’яних біогеоценозів степового Придніпров’я: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / 
Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18                          
(12 назв). — [2005-13904] УДК 574.4:595.789-152](292.486:477.6) 

3382. Дробецька І.В. Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад Spirulina 
platensis (Nordst.) Geitler: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т біології 
півд. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2005. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(14 назв). — [2005-14593] УДК 574.5:582.232-11 

3383. Сидоренко О.В. Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори 
в умовах захищеного ґрунту: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 2005-11792] УДК 574 

3384. Теренько Л.М. Дінофлагеляти північно-західного Причорномор’я: видове різноманіт-
тя та екологія: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т біології півден. 
морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2005. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20                      
(20 назв). — [2005-11830] УДК 574.5:582.276](262.5-16) 

3385. Якушенко Д.М. Екосистеми Житомирського Полісся: класифікація, територіальна ди-
ференціація, охорона: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2005-12699] УДК 574.4(477.42) 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

3386. Баташова М.Є. Успадкування деяких маркерних ознак гороху та їх взаємозв’язок із 
продуктивністю: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.15) / НАН України, Ін-т фізіології рослин 
і генетики. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-13152] 

 УДК 575.1:635.656 
3387. Бєлоусова І.Б. Функціональна активність політенних хромосом і прояв кількісних 

ознак у Drosophila melanogaster Meig. у зв’язку з генотипом і дією ювенільного гормону: Автореф. 
дис.... канд. біол. наук (03.00.15) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-13264] УДК 575.22:576.316 

576 Цитологія 
3388. Дробот Л.Б. Особливості організації і функціонування сигнальних мереж в нормаль-

них та пухлинних клітинах: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.11) / НАН України, Ін-т біоло-
гії клітини. — Львів, 2005. — 44 с.: іл. — Бібліогр.: с. 38—41 (33 назви). — [2005-14594] 

 УДК 576.32/.36:577.112.7 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

3389. Білан П.В. Механізми внутрішньоклітинної кальцієвої регуляції в екзокринних кліти-
нах: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. 
— К., 2005. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—42. — [2005-13167] УДК 577.3+612.014 

3390. Вихованець В.І. Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучно-
го гіпобіозу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-13416] УДК 577.121:591.543.42-021.58 

3391. Господарьов Д.В. Окиснення білків і ліпідів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae та 
молива роль каталаз у його запобіганні: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Чернів. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-14106] 

 УДК 577.121.:582.282.23 
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3392. Гринюк І.І. Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пе-
роксиду водню: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2005-14121] УДК 577.1:612.438.04 

3393. Данилович Г.В. Кінетичні властивості Mg2+-залежної АТРази плазматичної мембрани 
гладеньком’язових клітин: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біо-
хімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-16267] 

 УДК 577.152.3 
3394. Москалюк А.О. Електрична активність та постсинаптичні струми нейронів культури 

гіпокампу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Бо-
гомольця. — К., 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — [2005-16295] УДК 577.353 

3395. Оксененко С.В. Вміст ліпідів у тканинах щурів за дії хлоридів важких металів та в умовах 
профілактичного введення пентоксифіліну: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — [2005-16338] УДК 577.115:546.131 

3396. Прокопова К.В. Інтерферон-індукована система 2 ,́5´-олігоаденілату в лімфоїдних клітинах 
щурів за умов опромінення: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2005-16682] УДК 577.245 

3397. Процик Я.М. Метаболізм пропіонової і лінолевої кислот в організмі великої рогатої 
худоби при додаванні до раціону різних форм сечовини: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 
(03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2005. — 16  с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). 
— [2005-16686] УДК 577.125:636.2.085.57 

3398. Савченко Л.П. Вплив просторових характеристик синапсів та постсинаптичних 
структур на процеси збудження нейронів: модельні дослідження: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: 
(03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 42 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 36—38 (21 назва). — [2005-16789] УДК 577.352 

3399. Тимофєєва О.В. Фізична модель ендоцитозу: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 
(03.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16                          
(10 назв). — [2005-11836] УДК 577.352 

3400. Чайка В.О. Механізми трансдукції сигналу в парієтальних клітинах слизової оболонки шлун-
ка щурів при експериментальній виразці: Автореф. дис.... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-12251] УДК 577.1 

3401. Чайковська Г.Б. Роль ліпідів в адаптації мозку риб до дії важких металів: Автореф. 
дис.... канд. біол. наук: (03.00.04) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. —                          
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-12256] УДК 577.125 

3402. Шмараков І.О. Процеси синтезу та деградації ядерної ДНК при онкогенезі в поперед-
ньо опромінених тварин: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2005-12461] 

 УДК 577.123 
3403. Юдін Є.К. Алгогенна дія RFa-подібних на периферичні сенсорні нерви: дані in vitro та 

in vivo: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — 
К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2005-12479] УДК 577.357:612.815.1 

3404. Яніцька Л.В. Вивчення біохімічних механізмів пошкодження мембранних структур 
головного мозку в умовах інтоксикації хлоралканами та корекції нікотинамідом: Автореф. дис. ... 
канд. біол. наук: (14.01.32) / М-во охорони здоров'я України, нац. мед. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2005-12703] УДК 577.1:577.352:616.831 

3405. Яценко Л.М. Вплив похідних піролімідазолу та метилксантинів на ТТХ-чутливі та 
ТТХ-стійкі натрієві канали нейронів спінальних корінцевих гангліїв щурів: Автореф. дис. ... канд. 
біол. наук: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця НАНУ. — К., 2005. —                          
23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20 (3 назви). — [2005-12712] УДК 577.354:591.481.4 

579 Мікробіологія 
3406. Олішевська С.В. Еколого-систематична характеристика та біологічна активність 

мікроскопічних грибів, виділених із забруднених важкими металами ґрунтів України: Автореф. 
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дис. ... канд. біол. наук: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболот-
ного. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2005-16346] УДК 579.26:582.28 

3407. Січкар С.В. Вуглеводи поверхневих структур клітин молікутів та філогенетично спо-
ріднених з ними родів Bacillus-Lactobacillus-Streptococcus: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2005. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2005-16825] УДК 579.8 

3408. Шабельник О.І. Вплив різних методів інактивації токсинів сальмонел на продукцію 
цитокінів і циклічних нуклеотидів моноцитами, нейтрофілами та ентероцитами in vitro: Автореф. 
дис.... канд. біол. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Лу-
ганськ, 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2005-12324] УДК 579:[612.336+612.112 

58 Ботаніка 

3409. Войчук С.І. Вплив радіочастотного електромагнітного випромінювання на фізіолого-
біохімічні особливості деяких дріжджів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.07) / НАН Ук-
раїни, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16 (11 назв). — [2005-13677] УДК 582.282.23.:537.868 

3410. Глущенко Л.А. Еколого-ценотична та ресурсна характеристика видів роду Thymus L. 
на території Лівобережного Лісостепу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України, 
Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка НАН України. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — [2005-13895] УДК 582.929.4-15(292.485:477.5) 

3411. Голубенко А.В. Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду  
Centiana L. in vitro: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2005-14079] 

 УДК 581.1:582.923 
3412. Журавель Т.О. Інтродукція видів роду Echinacea Moench на південний схід України: 

Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2005. 
— 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — [2005-14828] УДК 581.522.4:582.998](477.6) 

3413. Ібатуліна Ю.В. Структура ценопопуляцій степових видів на південному сході Украї-
ни: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 
2005. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2005-15458] УДК 581.526.45:581.55](477.62) 

3414. Кріпка Г.В. Використання арбускулярних мікоризних грибів у фіторемедіації ґрунтів 
від радіонуклідів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.20) / Ін-т клітин. біології та генет. інже-
нерії, НАН України. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— [2005-15741] УДК 581.17:581.557 

3415. Кутько С.П. Біологічні особливості шавлії лікарської (Salvia officinalis L.) у Передгір-
ному Криму: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад 
— Нац. наук. центр. — Ялта, 2005. — 21 с., включ. обкл.: табл. іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). 
— [2005-15765] УДК 582.929.4(477.75) 

3416. Миронова Н.В. Екологія, фітоценологія і культивування чорноморських водоростей 
роду Gracilaria: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т біології півден. 
морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:                        
с. 19—20 (18 назв). — [2005-16275] УДК 582.273:574:639.64(262.5) 

3417. Редченко О.О. Лишайники приморської смуги Кримського півострова: Автореф.                          
дис. ... канд. біол. наук: (03.00.21) / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. — К., 2005. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2005-16692] УДК 582.29(477.75) 

3418. Сімагіна Н.О. Взаємодії між рослинами в угрупованнях галофітної рослинності 
Криму: алелопатичний аспект: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / Укр. акад. аграр. наук, 
Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта, 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (19 назв). — [2005-16821] УДК 581.524.13:581.526.52 

3419. Степанюк В.А. Прогнозування наслідків гострого отруєння грибами на основі визна-
чення у хворих показників динамічної міжфазової тензіометрії та реометрії периферичної крові: 
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Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров‘я України, Дніпропетр. держ. 
мед. акад. — Дніпропетровськ, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-11496] 

 УДК 582.28:616-039.35-099-072.5 
3420. Стороженко В.О. Активність антиоксидантної системи хлоропластів пшениці при 

водному дефіциті та засоленні ґрунту: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.12) / НАН України, 
Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 
[2005-11501] УДК 581.174:633.11:632.112 

3421. Тарасевич О.В. Популяційні різновиди роду Betula L. та їх оцінка для використання в 
Поліссі України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.16) / М-во аграр. політики України, Держ. 
агроекол. ун-т. — Житомир, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-11819] 

 УДК 582.632.1-15:630*23](477.41/.42) 
3422. Харитонова І.П. Біологічні особливості тропічних і субтропічних рослин в умовах 

інтер’єрів різного типу: Автореф. дис.... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботаніч. сад.                          
ім. М.М.Гришка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-12217] 

 УДК 581.5:635.01 
3423. Циганенко К.С. Оцінка антибіотичного та токсигенного потенціалу деяких видів мік-

роміцетів роду Aspergillus Mich: Автореф. дис.... канд. біол. наук: (03.00.07) / НАН України, Ін-т 
мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — [2005-12245] УДК 582.282.123:577.18 

3424. Цимбалюк З.М. Паліноморфологія представників родини Chenopodiaceae Vent. (для 
цілей систематики й спорово-пилкового аналізу): Автореф. дис.... канд. біол. наук: (03.00.05) / Ін-т 
ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2005. — 20, [1] с., включ обкл.: іл. — Бібліогр.:                      
с. 17 (8 назв). — [2005-12247] УДК 581.33:582.661.15 

3425. Шевчук О.А. Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових 
буряків: Автореф. дис.... канд. біол. наук: (03.00.12) / НАН УКраїни, Ін-т фізіології рослин і генетики. — 
К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2005-12340] УДК 581.1:633.63 

59 Зоологія 
3426. Веріжнікова І.В. Особливості екології капустянки звичайної (Gryllotalpa gryllotalpa 

L.) та методи обмеження її шкідливості в Лісостепу та Степу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. 
наук: (16.00.10) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). 
— [2005-13412] УДК 595.729-15:632.7](282.485/486:477) 

3427. Головачов О.В. Морфологія і філогенія ґрунтових та прісноводних нематод підряду 
Leptolaimina Lorenzen, 1981: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоо-
логії ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (23 назви). 
— [2005-13905] УДК 595.132.065 

3428. Деміденко Л.А. Консортивні зв’язки Phoca caspica з його гельмінтофауною в еко-
системі Каспійського моря: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-14552] 

 УДК 591.557.8:[599.745.3:595.1](262.81) 
3429. Журавльов В.В. Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності 

України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.24) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмаль-
гаузена НАН України. — К., 2005. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — [2005-14829] 

 УДК 595.752 
3430. Іванович Г.В. Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідій Mytilus galloprovincialis 

Lam. Одеської затоки: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т біології 
півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2005. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(17 назв). — [2005-15453] УДК 594.124:591.133.32](262.5) 

3431. Стадніченко С.В. Продукційні властивості масових видів двостулкових молюсків 
Чорного моря: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН України, Ін-т біології півден. мо-
рів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2005. — 20  с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— [2005-11488] УДК 594.124:57.017.6(262.5) 
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3432. Сурядна Н.М. Зелені жаби фауни України: морфологічна мінливість, каріологія                 
та особливості біології: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології 
ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — [2005-11808] 

 УДК 597.8-115 
3433. Яковенко Н.С. Бделоідні коловертки (Rotifera, Bdelloidea) України (систематика, фау-

на, екологія): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / НАН України, ін-т зоології ім. І.І.Шмаль-
гаузена. — К., 2005. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: 19—20 (11 назв). — [2005-12694] УДК 595.18(477) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 
3434. Дзядевич С.В. Системний аналіз взаємозв’язків біоселективних елементів із мініа-

тюрними електрохімічними перетворювачами в біосенсориці: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: 
(03.00.20) / НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2005. — 40, [1] с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (48 назв). — [2005-14569] УДК 602.1:53.082.9 

3435. Ковальчук М.В. Протекторні властивості бактерій роду Pseudomonas за умов кло-
нального мікророзмноження та товарного виробництва картоплі (Solаnum tuberosum L.): Автореф.  
дис. ... канд. біол. наук: (03.00.20)  / НАН України, Ін-т малекулярної біології та генетики. — К., 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-15562] УДК 604:632.93:579.84 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 
3436. Дерезюк А.В. Наукове обґрунтування методичних підходів до оптимізації медико-

соціальної допомоги хворим на психічні розлади: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.03) / М-
во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К.,  2005. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2005-14562] УДК 61:364.622-78 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 
3437. Будко Г.Ю. Морфологічні особливості регенерації кісткової тканини в умовах гіпоксії 

та впливу загального опромінення і солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження): 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Харк. держ. мед. ун-т. 
— Х., 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — [2005-13307] УДК 611.018.4:616.71-003.93 

3438. Власова О.В. Морфо-функціональні показники адаптаційно-компенсаторних можли-
востей серцево-судинної системи при хронічній фтористій інтоксикації (анатомо-експериментальне дослід-
ження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Харк. держ. мед. ун-т. 
— Х., 2005. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2005-13671] УДК 611.1:615.919 

3439. Клименко П.П. Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркуляторного русла 
кон’юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.11)  / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). 
— [2005-15547] УДК 576:[611.841:611.16]-053.9 

3440. Фенцик В.Л. Визначення видової належності, статі, краніотипу і зросту за морфоло-
гічними та остеометричними ознаками скроневих кісток (на скелетованих, фрагментованих і 
спалених черепах): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.25) / М-во охорони здоров'я України, 
Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв) . — [2005-12679] УДК 340.64:611.714 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 
3441. Богданов В.Б. Дослідження зв’язків електрофізіологічних характеристик шкіри та 

індивідуально-типологічних особливостей людини: Автореф. дис.... канд. біол. наук (03.00.13) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 
[2005-13273] УДК 612.79.014.42+612.821 

3442. Голяка С.К. Властивості нейродинамічних та психомоторних функцій у студентів з різним 
рівнем спортивної кваліфікації: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — Львів, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-14480] УДК 612.821 
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3443. Гурняк О.М. Вплив пестицидів на морфо-функціональний стан печінки: Автореф. 
дис. ... канд. біол. наук: (03.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-14502] УДК 612.35.086:632.95 

3444. Копач О.В. Роль ендоплазматичного ретикулуму у регуляції внутрішньоклітинної 
Са2+-сигналізації та функціонування ацинарних клітин підщелепної слинної залози: Автореф.                          
дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2005-15668] УДК 612.31.014.42 

3445. Родіонова В.Л. Ферментативна активність і морфокінетичні властивості сперміїв лю-
дини до і після низькотемпературного консервування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.35) / 
НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (7 назв). — [2005-16701] УДК 612.616.014.43 

3446. Співак Л.С. Роль тахікінінів в регуляції жовчоутворення: Автореф. дис. ... канд. біол. 
наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (17 назв). — [2005-11487] УДК 612.35+616.36-008.8 

3447. Тарасова К.В. Вплив агоністів та антагоністів мембранних каналів на гемодинаміку і 
тонус судин: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.03) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Бо-
гомольця. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2005-11822] 

 УДК 612.13:615.255.015.2:577.352 
3448. Хусаінов Д.Р. Вплив налоксона, саліцилової кислоти і її похідних на електричну актив-

ність і транссинаптичні зв’язки нейронів виноградного равлика: Автореф. дис.... канд. біол. наук: 
(03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 16—18 (7 назв). — [2005-12238] УДК 612.822.014.46 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

613.3 Гігієна напоїв. Питна дієта 
3449. Григоренко Л.Є. Оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої пероральної дії 

пріоритетних забруднень водного середовища (експериментальні дослідження): Автореф. дис. ... 
канд. біол. наук: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 
2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-14484] УДК 613.31/.34:57.083.3 

613.6 Професійні фактори, шкідливі для здоров'я. Гігієна праці. 
Профілактика профзахворювань 

3450. Іванов В.В. Оцінка і профілактика впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірни-
ків, зайнятих молотковим вийманням вугілля: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т 
медицини праці АМН України. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 
[2005-15450] УДК 613.6:622.231-057.22 

3451. Пономаренко Н.О. Особливості впливу професійних факторів та умов життєдіяльнос-
ті на організм військовослужбовців миротворчих підрозділів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.02.01) / Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — [2005-16669] УДК 613.67:616.89-008.084 

3452. Терещенко В.Г. Гігієна та фізіологія праці при вирощуванні та переробці соняшника 
за індустріальними технологіями: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01) / Ін-т медицини пра-
ці АМН України. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-11832] 

 УДК 613.6:633.854.78-15 

614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від 
нещасних випадків та їх попередження. Медицина катастроф 

3453. Коваль Н.М. Гігієнічна оцінка сучасних методів знешкодження відходів фармацевтич-
ної промисловості та непридатних медичних препаратів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01)  
/ Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2005-15557] УДК 614.75:615-027.332:628.47 
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3454. Морщ Є.В. Розміщення пожежнонебезпечних об’єктів з урахуванням впливу небез-
печних чинників пожежі на навколишнє середовище: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.02) / 
Акад. цивіл. захисту України. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). —                          
[2005-16294] УДК 614.84 

3455. Мотузка Ю.М. Управління якістю напоїв для спортсменів: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.18.15) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2005. — 22 с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — [2005-16296] УДК 614.31:796.071.2 

3456. Хоп’як Н.А. Токсиколого-гігієнічна оцінка фуразолідону, продуктів його синтезу та їх 
суміші технологічного складу в зв’язку з регламентуванням у воді водоймищ: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.02.01) / М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 
Л., 2005. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (27 назв). — [2005-12683] УДК 614.777:615.28 

Див.   3551 

614.8 Пожежна охорона  
3457. Барило О.Г. Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією: Автореф. 

дис. ... канд. техн. наук: (21.06.02) / М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки . — К., 2005. — 22 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2005-13149] УДК 614.841.33-037.8 

3458. Горбенко М.О. Ідентифікація математичних моделей процесів виникнення і розвитку 
пожеж в резервуарних парках і їх практичне застосування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(21.06.02) / Акад. цивіл. захисту України. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18                          
(13 назв). — [2005-14093] УДК 614.841:621.642 

3459. Дмітрієва Н.В. Вогнебіостійкі епоксидні композиційні матеріали для дерев’яних 
конструкцій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.02) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. 
— Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-14579] УДК 614.841.33:678.5.046 

3460. Ратушний Р.Т. Методи та моделі управління конфігурацією проекту вдосконалення 
системи пожежогасіння в сільському адміністративному районі (на прикладі Львівської області): 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2005. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2005-16690] УДК 614.84(477-22) 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. 
Медичні матеріали та обладнання 

3461. Бардахівська К.І. Розробка та експериментальне вивчення властивостей вуглецевих 
ДНК-вмісних імуносорбентів з підвищеною потужністю: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.09) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). 
— [2005-15111] УДК 615.246.2:615.37 

3462. Болотова О.В. Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку: Автореф. дис.... канд. 
фармац. наук (15.00.02) / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-13283] УДК 615.276.011 

3463. Бондарєв Є.В. Експериментальне обґрунтування використання нового препарату — 
гранул цеоліту як ентеросорбенту при патології шлунково-кишкового тракту: Автореф. дис. ... 
канд. фармац. наук: (14.03.05) / Нац. фармац. ун-т, М-во охорони здоров'я України. — Х., 2005. — 
19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — [2005-15746] УДК 615.24 

3464. Галайчук І.Й. Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплекс-
ного лікування хворих: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. 
патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2005. — 40, [1] с., включ. обкл.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (49 назв). — [2005-13871] УДК 615.5-006.81-07-08 

3465. Гісцева О.А. Фармакогностичне вивчення пагонів ожини сизої та створення на її 
основі лікарських засобів: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.02) / М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2005-14479] УДК 615.322:582.711.712 
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3466. Гриценко С.В. Теоретичне обґрунтування та оптимізація аптечного виготовлення 
ліків у сучасних умовах: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
[2005-14125] УДК 615.32 

3467. Донченко Н.В. Розробка складу та технології гранул цеоліту з плантаглюцидом для 
лікування виразкової хвороби шлунку: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — [2005-14587] УДК 615.32:615.453.3].014:616.33-002.44 

3468. Дякова О.В. Профілактична ефективність вінборону при гіпоксичних станах 
(експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.05) / Акад. мед. наук Ук-
раїни, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17                          
(12 назв). — [2005-14798] УДК 615.22.015 

3469. Кобзар Г.Л. Застосування іонометрії для аналізу декаметоксину, мірамістину й етонію 
та їх лікарських форм: Автореф.  дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.02)  / М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2005-15549] УДК 615.28.074:[543.554.6:544.6.076 

3470. Короткий Ю.В. Синтез і утеростимулююча активність похідних 1-алкокси-3-діалкі-
ламіно-2-пропанолу: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.02) / М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). —                          
[2005-15674] УДК 615.256.5+615.21 

3471. Сумрій С.К. Експериментальна фармакокінетика аміксину: Автореф. дис. ... канд. 
біол. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2005. — 
18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2005-11804] УДК 615.27.015:547.245 

3472. Ходарченко Г.Б. Розробка складу та технології рідких лікарських форм із силіксом: 
Автореф. дис.... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. 
— Х., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2005-12230] 

 УДК 615.246.2:615.451.2 
3473. Цвеюк Н.П. Фармакогностичне дослідження тирличу ваточниковидного: Автореф. 

дис.... канд. фармац. наук: (15.00.02) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядип-
лом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 
[2005-12241] УДК 615.322:582.923.1 

3474. Шевченко І.М. Гепатопротектори в фармакологічній корекції функціонального стану 
імунної системи при експериментальному токсичному гепатиті: Автореф. дис.... канд. біол. наук: 
(14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2005. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2005-12337] УДК 615.37:616.36-002 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 
3475. Альошина Р.М. Клініко-імунопатогенетичні особливості алергічних захворювань та 

їх профілактика в промисловому регіоні Донбасу: Автореф. дис.... д-ра мед. наук (14.01.29) / Ін-т 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського, Акад. мед. наук України. — К., 2005. — 40 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — [2005-13261] УДК 616-056.43-084:612.017](477.61) 

3476. Аронова М.М. Епідеміологія грипу і ГРІ в Україні та удосконалення моніторингу за 
епідеміями грипу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.02) / Акад. мед. наук України, Ін-т епі-
деміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 15—17 (11 назв). — [2005-14599]  УДК 616-036.22:[616.921.5+616.2-002.1-022.7 

3477. Дубей Н.В. Особливості нейроендокринної регуляції кальцієвого обміну у новонарод-
жених дітей від матерів із залізодефіцитною анемією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / 
Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2005-14598] 

 УДК 616-053.31+618.3-06:616.155.194 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 
3478. Авдоніна О.В. Стрес-індукована ішемія міокарда та порушення ритму серця у пацієн-

тів з гострим одонтогенним болем: Автореф. дис.... канд. мед. наук (14.01.11) / М-во охорони здо-
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ров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпро-
петровськ, 2005. — 21 с. , включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2005-13260] 

 УДК 616.12-008.318-02=612.176 
3479. Бойченко А.Д. Систолічна та діастолічна функція лівого шлуночка у дітей у від-

даленому періоді після хірургічної корекції природжених вад серця: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.10) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). 
— [2005-14786] УДК 616.124-007-053.2-089 

3480. Бондарчук О.М. Перебіг та лікування ішемічної хвороби серця при супутному 
хронічному панкреатиті: Автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 26 с.: табл. — Бібліогр.: с. 22 (6 назв). 
— [2005-13289] УДК 616.12-009.72-06:616.37-002]-085 

3481. Бугаєнко В.В. Безбольова ішемія міокарда та безбольова ішемічна хвороба серця: 
особливості клінічного перебігу: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.11) / Акад. мед. наук Ук-
раїни, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2005. — 48 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—44 
(83 назви). — [2005-13304] УДК 616.127-005.4-036 

3482. Буртіна І.Я. Клінічні особливості стенокардії напруження і безбольової форми іше-
мічної хвороби серця при різному рівні гомоцистеїнемії і її корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — 
Сімферополь, 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-14787] 

 УДК 616.12-009.72-085 
3483. Вергун А.Р. Аневризми аорти: хірургічні аспекти з позицій доказової медицини: 

Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. мед. 
ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (22 назви). — 
[2005-13407] УДК 616.134-007.64 

3484. Гончарова О.С. Функціональний стан системи цитокінів у хворих з хронічною серце-
вою недостатністю: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров'я України, 
Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 
[2005-14089] УДК 616.12-008.46-039-085 

3485. Горобець Н.М. Вазорегулююча функція ендотелію та стан гемодинаміки у хворих на 
гіпертонічну хворобу і при нефрогенно обумовленій артеріальній гіпертензії: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-14101] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.61-002.2 
3486. Горячев А.Г. Протезування легеневого стовбура в хірургії вроджених вад серця: 

Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04) / Ін-т серц.-судин. хірургії. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назви). — [2005-14482] УДК 616.12-007.253-089.86 

3487. Зайченко П.О. Гемодинамічні порушення та їх корекція при анестезіологічному за-
безпеченні реконструктивних операцій на аорті та артеріях нижніх кінцівок: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-15135] УДК 616.13-005-089.5 

3488. Ігнаткіна О.В. Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хро-
нічну серцеву недостатність еналаприла малеатом і метопрололом у амбулаторних умовах: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. 
акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2005. — 20, [1] с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2005-15459] УДК 616.12-008.46-036.1-085 

3489. Ковальчук Л.І. Застосування симвастатину в лікуванні хворих на вазоспастичну фор-
му стенокардії: корекція кристалофізичних властивостей ліпідів: Автореф.  дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.11)  / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук Ук-
раїни, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 
— [2005-15561] УДК 616.12-009.72-085.272 

3490. Латогуз С.І. Патогенетичні механізми і терапевтичні аспекти дисфункції ендотелію 
при аритміях у хворих хронічною ішемічною хворобою серця з супутньою патологією: Автореф. 
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дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 22 с.: табл. — Бібліогр.:                          
с. 16—18 (16 назв). — [2005-15783] УДК 616.12-005.4-008.318-085.225 

3491. Онищенко О.В. Особливості структурно-функціональних змін лівого шлуночка і 
показників гемодинаміки у хворих з хронічною мітральною недостатністю: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.12) / Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — [2005-16349] УДК 616.126.42:616.124 

3492. Савченко О.В. Вплив антагоністів кальцію і селективних альфа1-адреноблокторів на 
клініко-гемодинамічні та імунологічні показники у хворих на ІХС зі стабільною стенокардією: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бо-
гомольця. — К., 2005. — 21, [1] с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-16790] 

 УДК 616.12-009.72-085 
3493. Солов’юк О.О. Вплив бета-адреноблокаторів на добовий профіль артеріального тис-

ку, варіабельність серцевого ритму та функціональний стан артеріальних судин у хворих на гіпер-
тонічну хворобу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров‘я України, 
Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — [2005-11481] УДК 616.12-008.331.1-085.225 

3494. Філімоненкова В.А. Стан ендотелійзалежних чинників та їх корекція під впливом 
метаболічної терапії у новонароджених з гіпоксичним пошкодженням міокарду: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Геор-
гієвського. — Сімферополь, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). —                          
[2005-12680] УДК 616.127-018.74-053.31:612.232 

3495. Шевченко О.М. Наукове обґрунтування ціноутворення медичної допомоги на прик-
ладі хвороб системи кровообігу: Автореф. дис.... канд. мед. наук: (14.02.03) / М-во охорони здо-
ров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 21 с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-12339] УДК 616.15-058 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 
3496. Бонцевич Р.О. Особливості діагностики та лікування нозокоміальних пневмоній у 

хворих хірургічного профілю: Автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) / Ін-т фтизіатрії і пульмо-
нології ім. Ф.Г.Яновського Акад. мед. наук України. — К., 2005. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — [2005-13291] УДК 616.24-002-07-084-089 

3497. Бринь В.В. Особливості постнатальної адаптації та стан протеїназино-інгібіторної 
системи у новонароджених з синдромом аспірації меконію: Автореф. дис. ... канд. мед. наук 
(14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т. — К., 2005. — 21, [1] с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2005-13300] УДК 616.24-008.4-053.31-085 

3498. Водолажський М.Л. Лейкотриєни крові дітей, хворих на бронхіальну астму, на фоні 
сучасної терапії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, 
Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2005. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — [2005-13673] УДК 616.248-053.2-85 

3499. Герасимюк І.Є. Морфофункціональна характеристика кровоносного русла легень в 
умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції (експеримен-
тальне дослідження): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, 
Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль. — 31 с.: іл. — Бібліогр.: с. 23—28 
(37 назв). — [2005-13885] УДК 611.13:611.24]:616.24-089.87 

3500. Гондуленко Н.О. Медико-соціальна реабілітація інвалідів внаслідок бронхіальної аст-
ми: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / Акад. мед. наук України, Ін-т фтизіатрії і пульмо-
нології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
[2005-14083] УДК 616.248-036.86-08 

3501. Єрмолаєва М.В. Ураження легенів у хворих на системні захворювання сполучної тка-
нини: діагностика, патогенез, лікування (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... 
д-ра мед. наук: (14.01.12) / Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2005. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (33 назви). — [2005-14811] УДК 616.24-018.2-07-085 
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3502. Зінченко Т.М. Особливості перебігу та лікування персистуючої бронхіальної астми у 
поєднанні з хронічним холециститом у осіб жіночої статі: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
[2005-15148] УДК 616.248:616.366-002]-055.2 

3503. Кілесса В.В. Особливості патогенезу, клініки та лікування сполученого перебігу 
неспецифічних захворювань легенів і ішемічної хвороби серця: Автореф.  дис. ... д-ра мед. наук: 
(14.01.27)  / М-во охорони зоров'я України, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. 
кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2005. — 40, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 29—36 
(64 назви). — [2005-15541] УДК 616.24-002+616.12-005.4 

3504. Кіцера О.О. Патологія вуха та стан слухового аналізатора у дітей із природженим 
незрощенням піднебіння: Автореф.  дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19)  / Акад. мед. наук України, 
Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 16—17 (16 назв). — [2005-15546] УДК 616.28-06:616.315-007-254-053.2 

3505. Кміта І.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування бронхітів у дітей у поєд-
нанні з остеопенією: Автореф.  дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)  / М-во охорони здоров'я України, 
Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:                          
с. 15—17 (21 назва). — [2005-15548] УДК 616.233-002.2-06:616.71-003.85]-053.2 

3506. Ковалик А.П. Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа з 
порушенням його функцій: Автореф.  дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19)  / Акад. мед. наук України, 
Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2005. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(20 назв). — [2005-15554] УДК 616.212.5-007.24-06:616.211-008]-089.882 

3507. Концур В.М. Прогнозування перебігу хронічних обструктивних захворювань легень в 
профілактиці інвалідності: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / Акад. мед. наук України, 
Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 2005. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 12—13 (12 назв). — [2005-15666] УДК 616.233-002-036.86 

3508. Кравченко Р.В. Оптимізація хірургічного лікування хворих на хронічну емпієму 
плеври: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2005-15690] УДК 616.25-002.3-089 

3509. Нізар Мохаммад Абдельхамід Аль Дамен. Специфічна і неспецифічна профілактика 
формування бронхіальної астми у дітей з алергічним ринітом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.10) / Акад. мед. наук України, Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології. — К., 2005. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2005-16320] УДК 616.248-053.2-084:616.211-002 

3510. Рева В.Г. Прогнозування результатів санаторно-курортного лікування хворих на хро-
нічні обструктивні захворювання легенів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / М-во охо-
рони здоров'я України, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєче-
нова. — Ялта, 2005. — 27 с. — Бібліогр.: с. 22—24 (14 назв). — [2005-16691] УДК 616.24-036.1-085.83 

3511. Руденко Є.О. Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічно-
му лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.09) /                          
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 19 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — [2005-16780] УДК 616.231+616.234]-007.272-089.8 

616.3 Захворювання травної системи 
3512. Андрющенко Д.В. Особливості хірургічної тактики у лікуванні хворих на гострий 

холецистит із наявними поодинокими, множинними та поєднаними ускладненнями захворювання: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 
2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — [2005-12725] УДК 616.366-002-036.1-06-089 

3513. Вакуленко В.В. Диференційований підхід до вибору метода операції у хворих з перфора-
тивною виразкою дванадцятипалої кишки залежно від терміну перфорації: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2005. — 
20  с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-13389] УДК 616.342-002.44-035-089 

3514. Волик О.Т. Діагностика та хірургічна тактика при хронічних порушеннях дуоденаль-
ної прохідності у хворих на хронічний калькульозний холецистит: Автореф. дис. ... канд. мед. 
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наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-13679] УДК 616.33-002:616.366]-089 

3515. Годованець Ю.Д. Функціональний стан гепатобіліарної системи у новонароджених 
при перинатальній патології в період ранньої неонатальної адаптації (діагностика, профілактика та 
лікування): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. 
мед. наук України. — К., 2005. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (21 назва). — [2005-13902] 

 УДК 616.36/.366-008-053.31 
3516. Дмітрієв М.О. Особливості одонто- та кефалометричних показників у підлітків з 

ортогнатичним прикусом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:                          
с. 16—18 (13 назв). — [2005-14578] УДК 611.314.019:616.314.2-007.1-053.6 

3517. Довганик К.В.В. Корекція дисколорації емалі вітальних зубів препаратами на основі 
пероксиду карбаміду та їх вплив на ясна: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — [2005-14581] 

 УДК 616.314.13-085.31 
3518. Єсипова С.І. Диференційоване лікування антисекреторними препаратами хронічних 

гастродуоденальних захворювань у дітей з урахуванням холатоутворюючої функції печінки: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бо-
гомольця. — К., 2005. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — [2005-14814] 

 УДК 616.33+616.341]-002-053.2-085 
3519. Заіка А.В. Особливості структурно-функціональних змін жовчного міхура і підш-

лункової залози у хворих з хронічною серцевою недостатністю та диференційований підхід до їх 
лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 
мед. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 27 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — [2005-15130] 

 УДК 616.366+616.37]-002:616.12-008.46 
3520. Золотухін С.Е. Розповсюджений рак прямої кишки. Шляхи підвищення ефективності 

лікування: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.07) / М-во охорони здоров'я України, Донец. 
держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2005. — 35 с.: табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (64 назви). 
— [2005-15152] УДК 616.351-006.6-07-085-089 

3521. Колеснікова І.А. Патологічна анатомія формоутворення раку шлунка (макро- та мік-
роскопічні кореляції): Автореф.  дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02)  / М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Київ. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 2005. — 17, [1] с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2005-15571] УДК 616.33-006.6-091 

3522. Корнійчук О.П. Мікроекологія кишечнику на тлі хронічних запальних процесів і 
пухлин травного тракту: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (03.00.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т 
мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2005. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 
(38 назв). — [2005-15669] УДК 616.34-008.8+616.33-006 

3523. Куц Т.В. Обґрунтування раціональної фармакотерапії хронічних невірусних дифузних 
захворювань печінки з біліарною дисфункцією та кишковим дисбіозом: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.36) / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук 
України, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-15767] УДК 616.36-002-008+616.34-008.87]-085 

3524. Олійник Е.В. Оптимізація хіміопроменевого лікування хворих на рак шлунка з 
застосуванням мелатоніну, вітамінів А і Е (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Ка-
вецького. — К., 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-16344] 

 УДК 616.33-006-085:615.849.1 
3525. Прокопчук Ю.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування озонотерапії у 

комплексному відновлювальному лікуванні хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.33) / М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабі-
літації та курортології. — Одеса, 2005. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — [2005-16684] 

 УДК 616.342-002.44-085:615.835 
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3526. Саволюк С.І. Оптимізація програми комплексного лікування хворих на гострий панк-
реатит біліарної етіології: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2005. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—21                          
(22 назви). — [2005-11790] УДК 616.37-002.1-085 

3527. Сахарова Ю.В. Вплив диференційованого навчання хворих на цукровий діабет 1 типу 
на досягнення компенсації захворювання та перебіг діабетичної нефропатії: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.14) / Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України. 
— К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2005-16800] 

 УДК 616.379-008.64-085:616.61 
3528. Сидоренко Р.А. Обґрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний 

панкреатит, яка спрямована на збереження функції підшлункової залози: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 
2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-16817] УДК 616.37-002-036.1-089 

3529. Степанов А.Є. Ефективність диференційованого застосування лікувальних засобів у 
хворих хронічним холециститом у санаторних умовах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) 
/ М-во охорони здоров‘я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.:                          
с. 13—14 (5 назв). — [2005-11491] УДК 616.336-002-036.12-085.327 

3530. Ступницька О.М. Конструктивні та реконструктивні заходи в стоматологічній терапії 
при використанні незнімних реставрацій (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти                          
ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-11798] 

 УДК 616.314-07-08 
3531. Сулима В.В. Клініко-експериментальне дослідження морфо-функціонального стану 

слизової оболонки гастродуоденальної зони при виразковій хворобі та хронічному гастриті: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.36) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. 
акад, Акад. мед. наук України, Ін-т геронтології. — Дніпропетровськ, 2005. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2005-11803] УДК 616.33-002-018.73-07 

3532. Сухолитка О.М. Вплив біфтопу на функціональний стан печінки і кишковий мікро-
біоценоз у хворих на хронічний панкреатит та цукровий діабет: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.36) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2005. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2005-11812] УДК 616.37-002.2+616.379-008.64]-085.245 

3533. Тараненко Н.М. Стан тканин пародонта і твердих тканин зубів та підвищення їхньої 
резистентності у дітей під час лікування знімними ортодонтичними апаратами: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. строматол. акад. — Полтава, 2005. 
— 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — [2005-11817] УДК 616.314-053.2-089.23 

3534. Чепіль І.В. "Кріокорд-С" в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний 
панкреатит та гнійно-септичну інфекцію в хірургії: Автореф. дис.... канд. мед. наук: (14.01.03) /                          
М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2005-12259] УДК 616.37-002-085-089 

3535. Черіпко О.М. Рецидиви раку прямої кишки. Багатофакторний підхід до прогнозуван-
ня, поліпшення результатів хірургічного лікування: Автореф. дис.... канд. мед. наук: (14.01.07) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т онкології АМН України. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-12297] УДК 616.351-006-089 

3536. Черкова Н.В. Використання ультразвукового впливу при лапароскопічній холецис-
тектомії у хворих на жовчнокам’яну хворобу: Автореф. дис.... канд. мед. наук: (14.01.03) / Харк. 
держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2005-12298] 

 УДК 616.366-089.87:615.837 
3537. Шинкевич В.І. Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічно-

го генералізованого пародонтиту: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) / М-во охорони здо-
ров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 15—17 (19 назв). — [2005-12456] УДК 616.314.17-002.4-097 

Див.   3505 



 63

616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої секреції. 
Ендокринні захворювання. Захворювання лімфатичної системи 

3538. Микитюк М.Р. Застосування локального дистанційного кріовпливу у хворих на ауто-
імунний тиреоїдит з післяопераційним гіпотиреозом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.14) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В.Я.Данилевського. — Х., 2005. — 20 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2005-16273] УДК 616.441-008.64-085 

3539. Хижняк О.О. Клініко-патогенетичні особливості перебігу гіпоталамічного синдрому 
пубертатного періоду у підлітків чоловічої статі: Автореф. дис.... д-ра мед. наук: (14.01.14) / Акад. 
мед. наук України, Ін-т пробл. ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України. — Х., 
2005. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (30 назв). — [2005-12294] УДК 616.432-053.66-055.15 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 
3540. Більцан О.В. Оптимізація комплексного хірургічного лікування гнійно-запальних 

процесів м’яких тканин у наркоманів Буковинського регіону (клінічно-експериментальне дослід-
ження): Автореф. дис.... канд. мед. наук (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. 
мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). 
— [2005-13265] УДК 616.59-002.3-085-089 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 
3541. Безрук Т.О. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування ербісолу та пилку 

квіткового у хворих на хронічний пієлонефрит з супутніми захворюваннями гастродуоденальної і 
біліарної систем: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / М-во охорони здоров'я України, 
Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — [2005-13157] УДК 616.61-002.3-06+616.3 

3542. Воробець Д.З. Порушення антиоксидантної та іон-транспортувальних систем спер-
матозоїдів при чоловічій неплідності та їх корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06) / 
Ін-т урології АМН України. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 
[2005-13691] УДК 616.697-07-085:612.616.2 

3543. Гогуленко О.В. Черезшкірна пункційна нефростомія як перший етап лікування обст-
рукції верхніх сечових шляхів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06) / Акад. мед. наук Украї-
ни, Ін-т урології. — К., 2005. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2005-13900] 

 УДК 616.617-007.272-089.86 
3544. Денисова О.М. Ураження нирок при реактивному хламідійному урогенітальному 

артриті (хворобі Рейтера): діагностика, патогенез, лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.12) / Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (22 
назви). — [2005-14559] УДК 616.72-002.77-06:616.61 

3545. Комінко Л.В. Ураження нирок у хворих на хронічні гепатити: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.37) / Акад. мед. наук України, Ін-т нефрології. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2005-15657] УДК 616.61:616.36-002]-07-08 

3546. Куцяк Т.Л. Стан ниркової гемодинаміки та уродинаміки верхніх сечових шляхів при 
обструктивних уропатіях за даними ультразвукової допплерографії: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.23) / Ака. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:                       
с. 16—18. — [2005-15768] УДК 616.61:616.14:616.617]-073.7 

3547. Орлова О.А. Модуляція апоптозу і внутрішньониркові регуляторні системи при експе-
риментальній нирковій недостатності: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (14.01.32) / М-во охорони 
здоров’я України, Нац. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 
(27 назв). — [2005-16353] УДК 577.17:616.61-008.6-092.9 

3548. Степанчук В.В. Роль шишкоподібного тіла у регуляції хроноритмів діяльності нирок 
при сулемовій інтоксикації організму: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / М-во охорони 
здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2005-11495] УДК 616.61-099:612.826 
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616.7 Захворювання опорно-рухової системи 
3549. Богуславський А.С. Однополюсне ендопротезування проксимального відділу стегно-

вої кістки при медіальних переломах її шийки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Ін-т 
патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-14474] УДК 616.718.4-001.5-089.843 

3550. Бондаренко Г.М. Хвороба Рейтера: етіопатогенетичні, клініко-епідеміологічні особ-
ливості, лікування та профілактика: Автореф. дис.... д-ра мед. наук (14.01.20) / Акад. мед. наук Ук-
раїни, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2005. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—27 (46 назв). — 
[2005-13286] УДК 616.72-002.77-08:[612.112:579.882 

3551. Верховський В.В. Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що 
постраждали від аварії на ЧАЕС (експериментальне та клінічне дослідження): Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-14478] УДК 616.718-001.5-085:614.876 

3552. Вишневський В.О. Патогенетичне обґрунтування принципів етапного відновлюваль-
ного лікування хворих на артроз (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук: (14.01.33) / М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — 
Одеса, 2005. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (31 назва). — [2005-13417] УДК 616.72-007.24-085.8 

3553. Гарміш А.Р. Пункційна вертебропластика в лікуванні гемангіом хребта: Автореф. дис. 
... канд. мед. наук: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромо-данова. — К., 
2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2005-13878] УДК 616.711-006.31-089 

3554. Гарміш О.О. Оцінка впливу базисної терапії на морфо-функційний стан суглобів у 
хворих на ревматоїдний артрит: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.12) / Акад. мед. наук Ук-
раїни, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19                          
(12 назв). — [2005-13879] УДК 616.72-002.77-085 

3555. Гортинська О.М. Морфофункціональні зміни в кістках скелета в умовах гіпоксії і 
впливу радіації та солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження): Автореф.                          
дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 
2005. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (14 назв). — [2005-14103] УДК 616.71-007.23:614.87 

3556. Гридасова О.І. Медична технологія профілактики і лікування жирової емболії у хво-
рих з механічною травмою опорно-рухової системи: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / 
М-во охорони здоров'я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького, НДІ травматології та 
ортопедії. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2005-14790] 

 УДК 616.7-001.3-06:616-005.7]-085 
3557. Грунтовський А.Г. Діагностика та хірургічне лікування стенозувального диспластич-

ного спондилолістезу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та 
суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(10 назв). — [2005-14489] УДК 616.721-001.7-007.271-07-089 

3558. Гук Ю.М. Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена: Автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2005. — 
30, [1]: іл. — Бібліогр.: с. 24—28 (35 назв). — [2005-14494] УДК 616.71-007.23:616.5-006.38]-08 

3559. Жарова І.О. Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остео-
хондроз хребта: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.03) / Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. — К.,  2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
[2005-14817] УДК 617.586-007.5+616.711-002]-085 

3560. Зозуля О.О. Прогностичні критерії перебігу та виходів тяжкої черепно-мозкової трав-
ми (клініко-біохімічне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / Акад. мед. наук 
України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2005. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — [2005-15150] УДК 616.714+616.831]-001-036 

3561. Кравченко О.І. Оптимізація ранньої діагностики хвороби Пертеса у дітей: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Донец. держ. мед. ун-т                          
ім. М.Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — [2005-15689] УДК 616.728.2-071-053.2 
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3562. Попов А.І. Експериментально-клінічне обґрунтування пункційної вертебропластики у 
хворих з компресійними переломами грудних та поперекових тіл хребців при остеопорозі: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка 
АМН України. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-16670] 

 УДК 616.711-001.5:616.71-007.23]-089 
3563. Чорний В.М. Гострі пошкодження капсулярної зони присереднього меніска колінного 

суглоба (діагностика та хірургічне лікування): Автореф. дис.... канд. мед. наук: (14.01.21) / Ін-т 
патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2005-12314] УДК 616.728.3-001-07-089 

616.8 Невропатологія. Неврологія 
3564. Білобрин М.С. Співвідношення метаболітів андрогенів і глюкокортикоїдів у хворих з 

гострим порушенням мозкового кровообігу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони 
здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-13170] УДК 616.831-005.1 

3565. Вержбицька О.М. Клініко-фізіологічні особливості мігрені у дітей та підлітків: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядип-
лом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назви). — 
[2005-13410] УДК 616.857-053.2 

3566. Гончарук О.О. Мікрохірургія ушкоджень периферичних нервів нижніх кінцівок в 
умовах, несприятливих для регенерації нерва (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ...                              
д-ра мед. наук: (14.01.05 ) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 
2005. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (36 назв). — [2005-14091] УДК 616.833-089:617.58 

3567. Горелік В.В. Селективна невротомія та гетеротопічна міоневротизація в лікуванні 
контрактур кульшового та колінного суглобів у дітей з церебральним паралічем: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.09) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. 
— 24 с.: іл, табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (10 назв). — [2005-14096] УДК 616.831-009.11-053.2-089 

3568. Дубівська С.С. Клініко-метаболічні особливості у хворих на ішемічний інсульт: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 
[2005-14791] УДК 616.831-005.1-005.4-085 

3569. Коленко О.І. Епідеміологія мозкового інсульту за даними регістру у місті Сумах 
(епідеміологічне і клініко-морфологічне дослідження): Автореф.  дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15)  
/ М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2005-15569] УДК 616.831-005.1-036.22(477.52-25) 

3570. Лазарєва С.І. Патогенетичне обґрунтування використання лікувальної гімнастики і рефлек-
торного масажу при спастичному церебральному паралічі у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.24) / 
М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2005. — 18 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — [2005-15777] УДК 616.831-005.1-053.2-085.82 

3571. Наврузов М.Б. Оксидантно-антиоксидантний та біоенергетичний гомеостаз у хворих 
з ішемічним інсультом у ході лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / Акад. мед. 
наук України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2005-16305] УДК 616.831-005.1-08 

3572. Фломін Ю.В. Оптимізація лікувальної тактики при гострому ішемічному інсульті в 
каротидному басейні з урахуванням прогнозу 30-денних наслідків хвороби: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти                          
ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2005-12681] 

 УДК 616.831-005.4-036.1-037 
3573. Чернишова О.В. Клініко-імунологічні та ендокринологічні особливості перебігу 

синдрому хронічної втоми у дітей та підлітків: Автореф. дис.... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во 
охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця . — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2005-12305] УДК 616.839-008.64-07-08-053.5 
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3574. Шевченко Є.Т. Клініко-біоенергетичні та плазмово-клітинні показники у хворих, які 
перенесли церебральний ішемічний інсульт: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / М-во 
охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — Х., 2005. —                          
20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — [2005-12689] УДК 616.831-005.4 

Див.   3560 

616.89 Психіатрія. Патологічна психіатрія. Психічні та розумові розлади 
3575. Артемчук А.П. Проблема коморбізму алкогольної хвороби та клініко-патогенетичне 

обґрунтування комплексних терапевтичних програм: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.17) / 
М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2005. — 46 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (48 назв). — [2005-13657] УДК 616.89-008.441.3-092-085 

3576. Бабелюк В.Є. Сексуальна дезадаптація при хронічному простатиті та система її пси-
хотерапії (медико-психологічні аспекти): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (19.00.04) / М-во охоро-
ни здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — [2005-13130] УДК 616.89-008.442.4:616.65-002.2]-085.851 

3577. Васякіна Л.О. Порушення адаптації подружньої пари при міомі матки у дружини та 
його психотерапевтична корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (19.00.04) / Харк. мед. акад. 
післядиплом. освіти МОЗ України. — Х., 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2005-14788] 

 УДК 616.89-008.442:618.14-006]-085 
3578. Єжов А.В. Порівняльний клініко-етологічний аналіз маніпулятивної поведінки при 

ендо- і екзогенних психозах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.16) / Акад. мед. наук України, 
Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 
— [2005-14808] УДК 616.89-07 

3579. Зайцев О.О. Психічна патологія в осіб молодого віку, які скоїли сексуальні злочини 
(діагностика, клініка, лікування та профілактика): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.16) / М-во 
охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. — К., 2005. — 28 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (37 назв). — [2005-15133] УДК 616.89-008.442-07-08:343.543 

3580. Кубрак О.В. Подружня дезадаптація при параноїдній шизофренії у жінок у період 
ремісії та її психокорекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.16) / Акад. мед. наук України, 
Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2005. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— [2005-15750] УДК 616.895.8:618.17-008.14-085.21 

3581. Смолін Г.С. Причини, механізми формування та психотерапевтична корекція ерек-
тильної дисфункції у молодих чоловіків без партнерки (медико-психологічні аспекти): Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (19.00.04) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 
2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2005-11474] УДК 616.89-008.442.4-055.1-053.81-085.851 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 
3582. Мягкохліб Н.О. Клініко-лабораторна характеристика і лікування хворих на хламідій-

ну інфекцію порожнини рота: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20) / Акад. мед. наук Ук-
раїни, Ін-т дерматології та венерології АМН України. — Х., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(15 назв). — [2005-16304] УДК 616.98:616.311-07-085 

3583. Щербакова Ю.В. Діагностика, лікування та профілактика прихованого сифілісу на 
основі вивчення епідеміології, серологічного та цитокінового статусу: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2005. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2005-12470] УДК 616.972-036.1-07-08 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 
3584. Хом’яков В.М. Медична реабілітація хворих та інвалідів з деформаціями кисті внас-

лідок пошкоджень нервів верхньої кінцівки: Автореф. дис.... канд. мед. наук: (14.01.21) / Ін-т 
патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — [2005-12233] УДК 617.576:616.8]-08 
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617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

3585. Гетман Ю.В. Підвищення ефективності комплексного лікування пошкоджень рогівки 
шляхом додаткової оксигенації (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.18) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупіка. 
— К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2005-13887] УДК 617.713-002-085.384 

3586. Гнатко К.В. Структурно-функціональні особливості адаптаційно-компенсаторних 
процесів в судинному руслі очного яблука при токсичній дистрофії сітківки: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Гор-
бачевського. — Тернопіль, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2005-13896] 

 УДК 611.842:617.735-007.1 
3587. Мохамад Самі Ель-Хажж. Універсальний комплект для косметичного одномомент-

ного очного протезування (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.18) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — 
К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2005-16297] УДК 617.7.-089.28 

3588. Шенк Я.О. Особливості патоморфологічної діагностики змін тканин очей у хворих на 
туберкульоз легень: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02) / М-во охорони здоров’я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — [2005-12443] УДК 617.7-002.5-091-07 

618 Гінекологія. Акушерство 

3589. Бондаренко Н.П. Комплексне лікування вагітних з ранніми гестозами, що обтяжені 
залізодефіцитною анемією з застосуванням мінеральної води "Миргородська" та нормобаричної 
гіпоксітерапії: Автореф. дис.... канд. мед. наук (14.01.33) / М-во охорони здоров'я України, Укр. 
НДІ мед. реабілітації та курортології. — Одеса, 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14                          
(10 назв). — [2005-13287] УДК 618.3-008.6-085.8:615.327 

3590. Вінницька А.Б. Рак шийки матки: оптимізація програм комбінованого лікування: 
Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2005. — 
33 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—31 (59 назв). — [2005-13419] УДК 618.146-006.6.-085 

3591. Гошкодеря І.Ю. Діагностика і реабілітація порушень репродуктивної функції у жінок 
з хронічним ендометритом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я 
України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького, НДІ мед. проблем сім'ї. — Донецьк, 2005. — 21 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-14483] УДК 618.14-002.-07-08:618.179 

3592. Григорьєва О.В. Розповсюдження вроджених вад розвитку плоду в Кримському 
регіоні, їх профілактика, рання діагностика і корекція у новонароджених: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 
2005. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — [2005-14117] УДК 618.33-007-07-084(477.75) 

3593. Громанчук С.П. Репродуктивна функція, перебіг вагітності, пологів і післяпологового 
періоду жінок з дефіцитом маси тіла екзогенного генезу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2005. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2005-14488] УДК 618.2-082+618.4-089]-056.253 

3594. Давидова Ю.В. Оперована щитовидна залоза та вагітність (патогенез, діагностика, 
профілактика ускладнень): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01) / Ін-т педіатрії, акушерства 
та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2005. — 36, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—31 (27 назв). — [2005-14508] УДК 618.36:616.441-002 

3595. Данилко В.О. Перебіг вагітності, стан плода і тиреоїдний гомеостаз у вагітних з 
цукровим діабетом 1 типу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Ін-т педіатрії, акушерства 
та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2005. — 20 , [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-14513] УДК 618.3-06:616.379-008.64]:616.441-002 

3596. Дерішов С.В. Ведення вагітності та пологів у жінок з аномаліями розвитку матки: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я, Одес. держ. мед. ун-т. — 
Одеса, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — [2005-14563] УДК 618.2-08:618.14-007.1 
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3597. Дорошенко-Кравчик М.В. Профілактика та лікування плацентарної дисфункції у 
вікових першородячих: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — [2005-14591] УДК 618.36-008.64-053.8-08 

3598. Жайворонок С.О. Профілактика та лікування плацентарної недостатності у вагітних з 
лейоміомою матки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Ін-т педіатрії, акушерства та 
гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2005. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 
[2005-14816] УДК 618.36-06:618.14-006]-08 

3599. Жулковський В.В. Антенатальна діагностика, тактика ведення вагітності і пологів 
при переношуванні: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, 
Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2005. — 19 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-14827] УДК 618.39-07-08 

3600. Кушнір С.В. Лікувально-діагностичний алгоритм при абсцесі маткової труби у жінок 
репродуктивного віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. акад. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 16—18 (24 назви). — [2005-15773] УДК 618.13-002-07-085 

3601. Мозгова О.М. Фактори ризику, діагностика і попередження загрози невиношування 
вагітності у жінок після екстракорпорального запліднення: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (1.01.01) /                          
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 20 с.: схема. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-16288] УДК 618.177-089.888.11:618.39-021.3]-87-084 

3602. Неділько І.М. Лікування вагітних з невиношуванням за наявності цитомегаловірусної 
інфекції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології 
Акад. мед. наук України. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
[2005-16313] УДК 618.39:616.98]-085 

3603. Остафійчук С.О. Клініко-параклінічне обґрунтування терапії вагітних з преекламп-
сією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2005-16361] 

 УДК 618.3-008.6-085 
3604. Радиш Т.В. Функціональний стан лімфоцитів жінок із звичним невиношуванням 

вагітності за умов імунізації алогенними лейкоцитами: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.09) 
/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (15 назв). — [2005-16687] УДК 612.112.017:618.39-085.373 

3605. Рак Л.М. Підвищення ефективності комплексної підготовки ендометрія та порожнини 
матки у жінок з безплідністю в програмі допоміжних репродуктивних технологій: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пи-
рогова. — Вінниця, 2005. — 24  с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — [2005-16688] 

 УДК 618.14-085:618.177 
3606. Чека Н.Е. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з кломіфен-ре-

зистентними формами синдрому полікістозних яєчників після ендохірургічної стимуляції овуляції: 
Автореф. дис.... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед.                          
ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (12 назв). — [2005-12258] УДК 618.177:618.11-006]-089.8-085 

3607. Шуміло І.О. Саркома матки: особливості клініко-морфологічної діагностики і тактики 
лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, Донец. 
держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2005. — 16  с.: табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 
[2005-12468] УДК 618.14-006.6-07-08 

3608. Щербина Г.Б. Оптимізація хірургічного лікування передракових захворювань та раку 
ендометрія ранніх стадій у хворих з ожирінням: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во 
охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 16—17 (9 назв). — [2005-12473] УДК 618.14-006-07-089 

Див.   3477 
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62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції.                     
Загальна енергетика 

3609. Білоусова Н.А. Поляризаційні методи визначення швидкості корозії металів та їх 
метрологічна оцінка: Автореф.  дис. ... канд. техн. наук: (05.17.14)  / Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2005-15527] 

 УДК 620.193-034 
3610. Латорець К.В. Корозійностійкі бактерицидні мастики на основі епоксиполимерів для 

захисту бетонних споруд, конструкцій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Харк.                          
держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
[2005-15784] УДК 620.193.2:691.32:628.2 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка.                    
Технологія машинобудування в цілому 

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Ядерна техніка. Ядерна (атомна) 
енергетика. Атомна промисловість 

3611. Інюшев В.В. Метод дослідження надійності та ефективності захисних систем безпеки 
АЕС на етапі експлуатації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.14) / Одес. нац. політехн. ун-т. 
— Одеса, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2005-15467] УДК 621.039.58 

621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання пари. 
Парові машини. Парові котли  

3612. Романенко В.І. Автоматизація процесу спалювання газового палива в котлоагрегатах 
ТЕЦ промислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / Нац. гірн. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2005-16705] УДК 621.18-52 

3613. Рузайкін В.І. Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних 
режимах при порушенні охолодження активної зони: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / 
НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.:                          
с. 16 (5 назв). — [2005-16784] УДК 621.1.01:621.039.58 

3614. Шульгун М.Е. Літературна творчість А.М. Нахімова: Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.01.02) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17             
(9 назв). — [2005-12467] УДК 621.161.1(477).09 

621.22 Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини 
3615. Мезеря А.Ю. Удосконалення методів та підвищення точності засобів контролю 

параметрів моделей гідравлічних машин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.13) / Нац. техн. 
ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
[2005-16112] УДК 621.22 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна техніка. 

Технічне застосування магнетизму та електростатики 

3616. Богословська А.Б. Інжекційно-термічні та рекомбінаційні процеси в багатобар’єрних 
А3В5 - напівпровідникових випромінювачах інфрачервоного діапазону: Автореф. дис.... канд. фіз.-
мат. наук (01.04.01) / Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України. — К., 2005. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2005-13275] УДК 621.315.592 
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3617. Васілевський О.М. Інформаційно-вимірювальна система для автоматичного конт-
ролю параметрів роторних систем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.16) / Вінниц. нац. техн. 
ун-т. — Вінниця, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2005-13663] УДК 621.317 

3618. Вержановська М.Р. Ідентифікація параметрів силової схеми та навантаження в перет-
ворювачах частоти: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.12) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. 
ін-т". — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-13409] УДК 621.314.26 

3619. Волков В.М. Розвиток теорії і практики функціонального проектування мікрохвильо-
вих засобів вимірювання на ефекті поглинаючої стінки: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.11.08) 
/ Харк. нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2005. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — 
[2005-13682] УДК 621.317.7.08 

3620. Гладир А.І. Система поліпшення характеристик рушання й пуску електроприводів 
змінного струму: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.03) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 
2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2005-13892] УДК 621.313.3-83-57 

3621. Дрогобицький Ю.В. Перехідні теплові процеси у напівпровідниках: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2005. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — [2005-14595] УДК 621.315.592 

3622. Жук Д.О. Зниження високочастотних кондуктивних перешкод в суднових електро-
енергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.09.03) / Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2005. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—20                          
(26 назв). — [2005-14825] УДК 621.314.63:629.5.064.5 

3623. Заболотний І.П. Інформаційно-керуючі системи для локальних електроенергетичних 
об’єктів на основі сучасних інформаційних технологій: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.14.02) 
/ Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — [2005-15125] 

 УДК 621.311:681.518 
3624. Зюзін Д.Ю. Вибір раціональних параметрів системи комбінованого збудження високомомент-

них вентильних двигунів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. 
ін-т". — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-15448] УДК 621.313 

3625. Калінов А.П. Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному 
живленні обмоток статора: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.01) / Кременчуц. держ. полі-
техн. ун-т. — Кременчук, 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2005-16075] УДК 621.313.3.04 

3626. Коротєєв В.В. Дослідження з теорії терагерцових коливань, що збуджуються дрейфом 
електронів у квантових ямах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т 
фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— [2005-15673] УДК 621.315.592 

3627. Кришеник В.М. Наведена анізотропія та релаксаційні ефекти в аморфних халькогені-
дах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2005. —                          
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — [2005-15738] УДК 621.315.592 

3628. Ніколов М.О. Фізіотерапевтичні пристрої зі стохастичним просторово-неоднорідним 
низькочастотним електромагнітним полем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.17) / Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 19 с.: іл., схема. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 
— [2005-16326] УДК 621.313.095.2:615.47 

3629. Обрубов А.В. Перетворювачі постійної напруги на основі резонансних інверторів з 
широтно-частотним регулюванням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.12) / Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — [2005-16332] УДК 621.314 

3630. Обшта А.Ф. Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопро-
відних матеріалів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.11.05) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2005. — 38 с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—36 (23 назви). — [2005-16333] УДК 621.317.7 

3631. Омар Радхі Акіл Аль Зубі. Математичні моделі вентильного реактивного двигуна з 
буферами енергії для проектування їх електромеханічного перетворювача: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (01.05.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 20  с.: іл. — Бібліогр.:                          
с. 18 (6 назв). — [2005-16347] УДК 621.314.261:621.313.3 
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3632. Остапчук О.В. Розробка методів і засобів компенсації складових струму однофазного 
замикання на землю в електричних мережах кар’єрів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.03) / 
Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2005-16360] 

 УДК 621.316.9.014.7:622.478 
3633. Сметана І.В. Підвищення робастності асинхронного електроприводу з векторним 

керуванням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.03) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 
17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2005-11794] УДК 621.313.33-83 

3634. Хохлов Ю.В. Системи дистанційного керування перетворювачами в умовах завад: 
Автореф. дис.... канд. техн. наук: (05.09.12) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2005-12235] УДК 621.314 

3635. Шестопалов К.О. Теплотехнічні характеристики полімерних сонячних колекторів для 
систем теплопостачання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / Одес. держ. акад. холоду. 
— Одеса, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2005-12447] УДК 621.311.243-036 

621.35 Технічна електрохімія 

3636. Штефан В.В. Удосконалення процесу електрохімічного синтезу іон-радикальних со-
лей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.03) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2005-12464] УДК 621.35 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 
3637. Кондратенко І.П. Електромагнітні поля і процеси в індукційних системах для тер-

мічного та силового впливу на метали: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.09.05) / НАН України, 
Ін-т електродинаміки. — К., 2005. — 37 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 32—34 (24 назви). — 
[2005-15660] УДК 621.365.5 

3638. Кушнір А.П. Синтез двомасових електромеханічних систем переміщення електродів 
дугових сталеплавильних печей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.03) / Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-15772] 

 УДК 621.365.2-83 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери 
3639. Волков В.А. Імпульсні генератори для радіолокаторів дистанційного зондування нав-

колишнього середовища: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. 
— Х., 2005. — 17 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 . — [2005-13680] УДК 621.373 

3640. Горященко К.Л. Контроль відстаней до пошкоджень в низькочастотній лінії зв’язку 
імпульсним та фазовим методами, що використовуються почергово: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.11.13) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.:                          
с. 15—16 (12 назв). — [2005-14105] УДК 621.371.3 

3641. Негрійко А.М. Експериментальні дослідження механічних та спектральних ефектів у 
взаємодії лазерного випромінювання з атомами та молекулами: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. 
наук: (01.04.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29 
(15 назв). — [2005-16312] УДК 535.214+535.33/.37 

3642. Шелевицький І.В. Сплайн-методи і засоби аналізу і синтезу цифрових сигналів: 
Автореф. дис.... д-ра техн. наук: (05.12.17) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 33 с.: іл. — Бібліогр.:                          
с. 29—31 (35 назв). — [2005-12341] УДК 621.372 

3643. Юрко Ю.В. Апаратне та програмне забезпечення сплайн-обробки багатовимірних 
цифрових сигналів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.17) / Нац. авіац. ун-т. — К.,  2005. — 
16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — [2005-12482] УДК 621.372+519.853 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.                            
Прискорювачі елементарних частинок 

3644. Зоренко О.В. Розробка методів підвищення ефективності і розширення функціональ-
них можливостей ЛПД у короткохвильовій частині міліметрового діапазону: Автореф. дис. ... 
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канд. техн. наук: (05.27.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — [2005-15153] УДК 621.382.2 

3645. Якубовська М.Б. Технологія матеріалів та товстоплівкових структур високої тепло-
провідності на основі C-BN: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.27.06) / Нац. ун-т "Львівська 
політехніка". — Л., 2005. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). — [2005-12697] 

 УДК 621.38.049.77 
Див.   3279 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи 
3646. Храпчинський В.О. Стійка побудова цифрових радіозображень при неявній дискре-

тизації спостережень: Автореф. дис.... канд. техн. наук: (05.12.17) / Нац. аерокосм. ун-т                          
ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). 
— [2005-12236] УДК 621.39:004.93 

621.391 Загальна теорія електрозв'язку 
3647. Гончаров А.В. Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських 

адитивних завадах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Черкас. держ. технол. ун-т. — 
Черкаси, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2005-14087] УДК 621.391 

3648. Шубін Є.В. Метод синтезу топологічної структури мережі передачі даних за 
критерієм мінімальної вартості з використанням генетичного алгоритму: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.12.02) / М-во трансп. та зв’язку України, Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 
2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-12466] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 
3649. Бреславець В.С. Метод захисту ліній зв’язку телекомунікаційних мереж від потужних 

імпульсних електромагнітних завад: Автореф. дис. ... канд. техн. наук (05.12.02) / Укр. держ. акад. 
залізнич. трансп. — Х., 2005. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2005-13298] 

 УДК 621.396 
3650. Кожухар І.Ф. Ефективність використання методів нелінійної обробки сигналів для 

систем з корелятивним кодуванням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.02) / Одес. нац. акад. 
зв'язку ім. О.С.Попова. — Одеса, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2005-16077] 

 УДК 621.396.43 
3651. Полішко С.В. Цифрові системи міжперіодної обробки сигналів на фоні пасивних 

завад для імпульсних радіолокаційних станцій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.17) / Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — [2005-16663] УДК 621.396.96 

3652. Селезньов С.В. Синтез та моделювання алгоритмів виявлення скритних радіосигналів 
з невідомою структурою: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.17) / Харк. нац. ун-т радіо-
електрон. — Х., 2005. — 15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — [2005-16805] УДК 621.396.96 

3653. Тарнавський Є.В. Поля завад та спостереження об’єктів над земною поверхнею у 
радіотехнічних системах сантиметрових та міліметрових хвиль: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.12.17) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 16 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — [2005-11825] УДК 621.396.2.029.64/.65 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 
3654. Замковий В.Є. Удосконалення процесів формування внутрішньої порожнини 

охолоджуваних лопаток ГТД: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.07.04) / Укр. НДІ авіац. 
технол. (ВАТ УкрНДІАТ). — К.,  2005. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 
[2005-15137] УДК 539.4:621.452.3 

3655. Осетров О.О. Поліпшення техніко-економічних показників дизеля 4ЧН 12/14, що 
працює на біопаливах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.03) / Нац. техн. ун-т "Харк. полі-
техн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2005-16357] 

 УДК 621.436:662.756 
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3656. Рубльов В.І. Комплексний метод розрахунку форсажно-вихідних пристроїв турбо-
реактивних двоконтурних двигунів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.07.05) / Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — [2005-16711] УДК 621.452.32 

3657. Харак Р.М. Дослідження універсального регулятора швидкості дизелів колісних 
тракторів: Автореф. дис.... канд. техн. наук: (05.05.03) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-12216] УДК 621.436 

621.51/.54 Технічне застосування пневмоенергетики 
3658. Гоголь М.І. Удосконалення теплообмінних апаратів і систем для конденсації і охо-

лодження технологічних потоків: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.14) / Одес. держ. акад. 
холоду. — Одеса, 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (33 назви). — 
[2005-13899] УДК 621.565 

3659. Гранкіна В.В. Підвищення ефективності газопостачання за рахунок інтенсифікації за-
хисту від сольових відкладів в системах водяного охолодження газомотокомпресорів (стосовно 
дожимних компресорних станцій): Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.03) / Харк. держ. техн. ун-т                            
буд-ва і архіт. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2005-14111] УДК 621.51-71 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 
3660. Оніщенко С.П. Експлуатаційні характеристики газонаповнювальних компресорних 

станцій з надзвуковими газовими ежекторами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.20) / Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2005-16350] 

 УДК 621.694.2:629.3.082.3 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому.                                 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

3661. Александров І.В. Удосконалення технологічних режимів і конструктивних парамет-
рів чистових робочих клітей широкоштабових станів гарячої прокатки: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.03.05) / Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2005. — 18 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 14—16 (14назв). — [2005-13370] УДК 621.771.016.2 

3662. Бірюков О.Б. Удосконалення технологічних та конструктивних параметрів високошвидкісної 
сталі на сортових МБЛЗ: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-13660] УДК 621.746.047 

3663. Бутенко Т.І.  Вдосконалення методу і засобів лазерного мас-спектрометричного конт-
ролю складу тугоплавких матеріалів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.13) / Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 
[2005-13384] УДК 621.763.08:543.4/.51 

3664. Гнилиця І.Д. Формування структури та зміцнення керамічних матеріалів на основі 
нітриду кремнію при високотемпературному деформуванні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.02.01) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2005-13898] УДК 621.762-033.6 

3665. Гупало О.В. Удосконалення роботи печей безперервної дії прокатного виробництва з 
метою енергозбереження: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Нац. металург. акад. Ук-
раїни. — Дніпропетровськ, 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-14499] 

 УДК 621.785.012:669.1.041.51 
3666. Єрьомкін Є.А. Удосконалення обладнання та систем автоматизації потужних штам-

пувальних гідравлічних пресів з насосно-акумуляторним приводом: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.03.05) / Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2005. — 19  с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — [2005-14813] УДК 621.777.043/.044 

3667. Харламов М.Ю. Підвищення ефективності технологічних процесів детонаційного 
напилювання покриттів на основі комплексної математичної моделі: Автореф. дис.... канд. техн. 
наук: (05.03.06) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2005. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-12218] УДК 621.793.7 
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3668. Чайка Е.В. Дослідження процесу деформування ультрадисперсних оксидних порош-
ків при холодному ізостатичному пресуванні з метою одержання високоміцної кераміки: Автореф. 
дис.... канд. техн. наук: (05.03.05) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 21 с., включ. обкл.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-12253] УДК 621.762.4.016.3 

3669. Ямшинський М.М. Ливарні жаростійкі сталі для виробів, що працюють в агресивних 
середовищах при температурах до 1250°С: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.04) / Нац. техн. 
ун-т України, "Київський політехнічний інститут". — К., 2005. — 21 с., влюч. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2005-12701] УДК 621.74:669.14.018.44 

621.81/.85 Деталі машин 
3670. Гевко І.Б. Технологічне забезпечення виготовлення елементів осьового стопоріння 

механізмів машин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя. — Тернопіль, 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19  (20 назв). — 
[2005-13881] УДК 621.882.5 

3671. Жаровський А.М. Технологічне забезпечення точності циліндричних зубчастих коліс 
на операції зубофрезерування шнековими фрезами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) / 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 
[2005-14818] УДК 621.833:621.914.6 

3672. Хітров І.О. Технологічне забезпечення точності та якості відновлення посадочних 
отворів корпусних деталей: Автореф. дис.... канд. техн. наук: (05.02.08) / Терноп. держ. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-12226] 

 УДК 621.81 

621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 
3673. Булік Ю.В. Обґрунтування процесу і параметрів механізму для добування сапропелів: 

Автореф. дис. ... канд. техн. наук (05.05.11) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Терно-
піль, 2005. — 20 [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-13308] 

 УДК 621.878:631.878 
3674. Дудін О.В. Обґрунтування параметрів скребкового конвеєра із похилою прямоліній-

ною забірною віткою: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.05) / Терноп. держ. техн. ун-т                          
ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 
[2005-14793] УДК 621.867.13 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 
3675. Арендар Л.А. Роль фосфідної евтектики у формуванні структури та деяких фізико-

механічних властивостей поверхневих шарів перлітних чавунів у процесі тертя: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.02.04) / М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2005. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2005-13124] УДК 621.891+616.15-194.53.018.256 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.                     
Обробка шліфуванням 

3676. Войтків С.В. Шляхи удосконалювання технічної системи штампування панелей 
облицювання кузовів автобусів на багатоконтурних електрогідравлічних пресах: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.03.05) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 23 с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2005-13859] УДК 621.983.044 

3677. Гриньов А.О. Підвищення ефективності алмазного шліфування важкооброблюваних 
інструментальних сталей при обробленні зі збільшеними дугами контакту круга із заготовкою: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 18 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2005-14123] УДК 621.923 

3678. Зінченко Р.М. Підвищення ефективності точіння за рахунок діагностики зношування 
інструменту по акустичному випромінюванню: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.01) / Нац. 
техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 
[2005-15147] УДК 621.941:620.179.17 
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3679. Зубик С.В. Підвищення ефективності процесу шліфування деревини дуба пелюстко-
вим інструментом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.07) / Нац. лісотехн. ун-т України. — 
Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2005-15156] УДК 621.922:630*8 

3680. Степанов М.С. Наукові основи використання змащувально-охолоджувальних рідин 
для підвищення ефективності технологічних систем шліфування: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.02.08) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 28—32 (45 назв). — [2005-11492] УДК 621.923 

3681. Шамаллах Х. Методи автоматичного контролю перевантаження барабанних млинів 
рудою: Автореф. дис.... канд. техн. наук: (05.13.07) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 
19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-12213] УДК 621.926.5:534.1 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 
3682. Бабій К.В. Взаємозв’язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної виїмки 

положистих вугільних пластів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.01) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропет-
ровськ, 2005. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2005-13135] УДК 622.23:622.834 

3683. Баранник В.В. Розробка засобів і способів підготовки та підривання обводнених 
гірських порід неводостійкими вибуховими речовинами найпростішого складу: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.15.11) / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Дніпропетровськ, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-13146] 

 УДК 622.235.4:622.253 
3684. Демченко А.І. Розробка та обґрунтування способів забезпечення стійкості виробок 

при інтенсивній відробці вугільних пластів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.02) /                          
НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 
[2005-14555] УДК 622.268:622.33 

3685. Кальчук С.В. Обґрунтування параметрів селективної технології видобування вапня-
ків для потреб цукрової промисловості: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.03) / Криворіз. 
техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-15482] 

 УДК 622.271:553.551.1 
3686. Налисько М.М. Удосконалення буропідривної технології проведення польових виро-

бок шляхом обґрунтування раціональних параметрів конструкцій прямих врубів: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.15.04) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 18 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15 (11 назв). — [2005-16306] УДК 622.257 

3687. Романенко О.В. Наукові основи технології внутрішнього відвалоутворення на 
крутоспадних родовищах: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.15.03) / Криворіз. техн. ун-т. — 
Кривий Ріг, 2005 . — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (46 назв). — [2005-16706] 

 УДК 622.271.4 
3688. Руських В.В. Обґрунтування параметрів вибухозахисної перемички для гасіння удар-

них повітряних хвиль при підземному видобутку руд: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.11) 
/ Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 15 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 
[2005-16786] УДК 622.235 

3689. Соболевський Р.В. Обґрунтування параметрів видобування і переробки декоративно-
го каменю на основі гірничо-геометричного аналізу структур покладів: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.15.01) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 14 (8 назв). — [2005-11476] УДК 622.1+679.8 

3690. Хіценко М.В. Обґрунтування параметрів системи подачі виконавчого органу прохід-
ницького комбайна з аксіальними коронками: Автореф. дис.... канд. техн. наук: (05.05.06) / Донец. 
нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-12228] 

 УДК 622.232.83.056 
3691. Чудик І.І. Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу 

бурильної колони: Автореф. дис.... канд. техн. наук: (05.15.10). — Івано-Франківськ, 2005. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-12320] УДК 622.243 
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3692. Шевченко В.Г. Комплексна оцінка та обґрунтування раціональних параметрів тех-
нологічних процесів видобутку вугілля при розробці тонких пологих пластів: Автореф. дис.... 
канд. техн. наук: (05.15.02) / НАН УКраїни, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Дніпро-
петровськ, 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2005-12335] УДК 622.272.031.2 

3693. Щербань В.В. Підвищення ефективності руйнування гірських порід конверсійними 
вибуховими матеріалами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.11) / М-во України з питань 
надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Нац. НДІ охо-
рони праці. — К., 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2005-12471] УДК 622.235.5 

Див.   3804 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. Осушення. 
Рудниковий (шахтний) транспорт 

3694. Ільїна І.С. Розробка та обґрунтування методу діагностування стану систем "підйомна 
посудина — армування" при запобіжному гальмуванні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.05.06) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— [2005-15462] УДК 622.673.1 

623 Військова техніка 
3695. Буяло О.В. Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних за-

собів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (20.02.14) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2005. — 23 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2005-13387] УДК 623.4:621.396.6+519.87 

3696. Сенаторов М.В. Підвищення ефективності оптичних прицілів для стрілецької зброї: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — [2005-16811] УДК 623.4.052.5 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 
3697. Бліхарський З.Я. Напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій в 

агресивному середовищі при дії навантаження: Автореф. дис.... д-ра техн. наук (05.23.01) / Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 37 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 
[2005-13271] УДК 624.012.35:620.193 

3698. Бойко Т.К. З’єднання елементів з деревинно-шаруватого пластику в ізоляційних несу-
чих конструкціях: Автореф. дис.... канд. техн. наук (05.23.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-13281] УДК 624.078.4 

3699. Волчок Д.Л. Деформування гнучких гумовокордних оболонок обертання: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.23.17) / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 
2005. — 18  с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2005-13689] УДК 624.074.4:539.3 

3700. Гришин А.В. Нелінійна динаміка портових гідротехнічних споруд: Автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2005. — 41 с.: іл. — Бібліогр.:                      
с. 31—37 (51 назва). — [2005-14485] УДК 624.04:627.2 

624.9 Будівництво наземних інженерних споруд 
3701. Бусько М.В. Удосконалення конструктивної форми металевих гратчастих башт 

вітроагрегатів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — 
Макіївка (Донец. обл.), 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2005-13383] 

 УДК 624.97.074.5:621.311.245 

625 Будівництво транспортних комунікацій 
625.7/.8 Автомобільні дороги. Автодорожнє будівництво 

3702. Базжин Л.І. Наукові основи проектування дорожніх асфальтобетонів з використанням 
техногенної сировини і прогнозуюче-оптимізаційних комплексів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
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(05.23.05) / Донбас. нац. акад. буд-ва архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2005. — 36 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—32 (48 назв). — [2005-13141] УДК 625.852:691.16 

3703. Безбабічева О.І. Удосконалення гідроізоляції проїзної частини залізобетонних мостів 
на автомобільних дорогах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.11) / Харк. нац. автомоб.-дор. 
ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2005-13153] УДК 625.745.1 

3704. Ільченко В.В. Удосконалення оцінки шорсткості поверхні дорожнього покриття: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.11) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-15466] УДК 625.8.032.32 

3705. Смолянюк Р.В. Оцінка експлуатаційного стану дорожніх покриттів на основі вдос-
коналення методів вимірювання рівності та зчіпних якостей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.22.11) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2005. — 25 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22                          
(12 назв). — [2005-11475] УДК 625.768.5 

Див.   2968 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

3706. Хоружий В.П. Ресурсозберігаючі технології водопідготовки в системах сільськогосподарсь-
кого водопостачання: Автореф. дис.... д-ра техн. наук: (06.01.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
гідротехніки і меліорації. — К., 2005. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30. — [2005-12234] 

 УДК 628.1.034.3 
Див.   2930 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 
3707. Дячук М.В. Вдосконалення розрахункових методів оцінки параметрів вібронаванта-

женності несучих систем автомобіля: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.02) / Харк. нац. 
автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-14800] 

 УДК 629.35.015.5 
3708. Коноваленко О.Д. Удосконалення технології радіально-ротаційного профілювання 

ободів коліс транспортних засобів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 
[2005-15662] УДК 629.3.027.481-777.3 

3709. Осташук М.М. Розроблення методу визначення розподілу теплових потоків в 
елементах автомобільних дискових гальм на тривимірних моделях: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.22.02) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — [2005-16362] УДК 629.3-592.11:004.94 

3710. Тарасенко С.Є. Удосконалення конструкції кабіни з поліпшенням мікроклімату для 
самохідної сільськогосподарської техніки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-11820] 

 УДК 629.366.042.4.02:631.372 
3711. Черненко С.М. Підвищення стійкості колісного керуючого модуля проти коливань, 

викликаних гідравлічним підсилювачем кермового керування автомобіля: Автореф. дис.... канд. 
техн. наук: (05.22.02) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17                          
(9 назв). — [2005-12302] УДК 629.33-514.5 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 
3712. Дацун Ю.М. Удосконалення технології прогріву тепловозів та дизель-поїздів на осно-

ві методів нечіткої логіки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.07) / Укр. держ. акад. залізнич. 
трансп. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-14517] УДК 629.424.1.016 

3713. Кривошея Ю.В. Удосконалення регулювання потужності тепловозних дизель-генера-
торів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.07) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2005. 
— 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2005-15737] УДК 629.424.3:621.313 
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629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

3714. Буруніна Ж.Ю. Вплив конструктивних параметрів одноланкової підводної буксиро-
ваної системи з підйомним апаратом на її експлуатаційні характеристики: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.08.03) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Ма-
карова. — Миколаїв, 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — [2005-13381] 

 УДК 629.58.02 
3715. Нгуен Ван Там. Система підтримки прийняття рішень для керування маневруванням 

кораблів і суден берегової охорони у складних навігаційних умовах: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.13.06) / Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20                       
(6 назв). — [2005-16310] УДК 004.4:629.5.014 

3716. Прокапало М.М. Технологія обстеження та ремонту підводної частини споруд для 
підйому суден на похилій площині: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.08) / Вінниц. нац. 
техн. ун-т. — Вінниця, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2005-16681] 

 УДК 629.5.081.24.083 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 
3717. Нейко І.С. Природні дубові ліси верхів’я басейну Сіверського Донця та удоско-

налення господарювання в них: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.03) / Укр. НДІ ліс. госп-ва 
та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16                          
(12 назв). — [2005-16314] УДК 630*228:582.632.2](477) 

3718. Шадура А.М. Лісівничі основи ведення мисливського господарства на кабана (Sus 
scrofa L.) та козулю (Capreolus capreolus L.) у лісах Східного  Полісся України: Автореф. дис.... 
канд. с.-г. наук: (06.03.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). 
— [2005-12325] УДК 630*15(477.52/.54) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 
3719. Данкевич А.Є. Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві: 

Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. 
аграр. наук. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2005-14515] 

 УДК 631.115.17 
3720. Садура О.Б. Підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських 

підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 
2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-16792] УДК 631.11:338.31](477.83) 

3721. Хворост О.О. Організаційно-економічні основи врахування екологічної якості ґрунтів 
в оцінці сільськогосподарських земель: Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.07.02) / Сум. нац. 
аграр. ун-т. — Суми, 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — [2005-12223] 

 УДК 631.111.3:332.36]:332.64 
Див.   2825 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 
3722. Абрамов Д.В. Вибір та обґрунтування параметрів багатодискових тракторних гальм, 

що працюють у мастилі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.02) / Харк. нац. автомобільно-дор. ун-т. — 
Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2005-12719] УДК 631.373-592.11 

3723. Болтянська Н.І. Підвищення експлуатаційної надійності машин і обладнання тварин-
ництва прогнозуванням кількісного та номенклатурного складу запасних частин: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.05.11) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2005-13857] УДК 631.3.02-192:636 
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3724. Василішин Р.В. Обґрунтування технологічних режимів і параметрів пристрою для ла-
зерного передпосівного опромінення насіння овочевих культур: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.09.16) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                        
с. 20—21 (8 назв). — [2005-14477] УДК 631.331.92:621.375.826 

3725. Демидюк М.А. Удосконалення процесу обмолоту льону та обґрунтування параметрів 
плющильно-молотильного апарата: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Львів. держ. 
аграр. ун-т. — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2005-14551] 

 УДК 631.361.2:633.521 
3726. Овчаренко О.А. Обґрунтування параметрів робочого органу глибокорозпушувача для 

об’ємного смугового обробітку ґрунту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Луган. нац. 
аграр. ун-т. — Луганськ, 2005 . — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 
[2005-16334] УДК 631.312.5:631.51 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 
3727. Коруняк О.П. Вихідний матеріал для селекції сої харчового напряму для умов лісо-

степової та степової зон України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Укр. акад. аграр. 
наук, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 2005. — 17 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — [2005-16078] УДК 635.655:631.527](292.485/.486) 

3728. Малярчук М.П. Агроекологічне обґрунтування основного обробітку ґрунту в сівозмі-
нах на меліорованих землях південного Степу України: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: (06.01.01) / 
Ін-т землероб. Укр. акад. аграр. наук. — К., 2005. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38                          
(67 назв). — [2005-16084] УДК 631.582:631.51 

3729. Мартиненко В.С. Принципи генетичного аналізу жита посівного (Secale cereale L.) за 
генетично моно- або поліморфними ознаками: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.15) / НАН 
України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — [2005-16094] УДК 631.528:633.14 

3730. Моргун О.В. Господарсько-біологічна оцінка нових сортів фундука в умовах північ-
ного Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.07) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
садівництва. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (4 назви). — [2005-16124] 

 УДК 634.54:631.526.3 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 
3731. Гриник І.В. Збалансований розвиток агроекосистем на прикладі Чернігівської облас-

ті: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: (03.00.16) / Ін-т агроекології та біотехнології Укр. акад. аграр. 
наук. — К., 2005. — 41 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (48 назв). — [2005-14119] 

 УДК 631.95:[631.45+633.31/.37+631.8 
3732. Крініцин В.В. Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробст-

ві: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (06.01.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 
2005. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2005-15740] УДК 631.67:004.424 

631.8 Добрива. Внесення добрив. Ростові речовини 
3733. Бондарь В.І. Екотоксикологічна оцінка мінеральних добрив за показниками поведінки 

миш’яку в агроекосистемах: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук (03.00.16) / Ін-т агроекології та біо-
технології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 
[2005-13290] УДК 631.95:631.8 

3734. Зубок Т.О. Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опід-
золеному ґрунті північного Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.04) / Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2005-15159] 

 УДК 631.82:631.445.2:635.63 
3735. Шаповал А.М. Еколого-економічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів По-

ліської зони в умовах реформування земельних відносин (на прикладі Житомирської області): 
Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.08.01) / Держ. п-во "Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою". 
— К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2005-12328] УДК 631.95:502.17](477.42) 
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632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

3736. Галаган Т.О. Комплекс фітонематод агроценозів пшениці в умовах відкритого та зак-
ритого ґрунту і способи регулювання їх чисельності: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (06.01.11) / 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — [2005-13870] 

 УДК 632.651.32:633.1 
3737. Давиденко К.В. Біологічні основи оптимізації виробництва вірусних препаратів для 

захисту лісу від комах-хвоєгризів: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (16.00.10) / Харк. нац. аграр. 
ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2005-14506] 

 УДК 632.95:595.78:630*45 
3738. Дем’янюк М.М. Сезонна динаміка чисельності звичайного бурякового довгоносика та 

обґрунтування заходів захисту цукрових буряків від нього в умовах Центрального Лісостепу Ук-
раїни: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (16.00.10) / Ін-т захисту рослин УААН. — К., 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-14557] УДК 632.768.2+632.9]:633.63(292.485:477) 

3739. Джам М.А. Особливості розвитку фузаріозу колоса зернових колосових культур в 
умовах Полісся України та вдосконалення захисних заходів: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.11) 
/ Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-14566] 

 УДК 632.4+632.9]:633.1(477.41/.42 
3740. Михайленко С.В. Хвороби листя ярого ячменю в Поліссі України та заходи по обме-

женню їх шкідливості: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-16279] УДК 632.9:633.16"321" 

3741. Розова Л.В. Біологічне обґрунтування системи захисту черешні від вишневої мухи 
(Rhagoletis cerasi L.) в умовах півдня України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (16.00.10) / Ін-т за-
хисту рослин УААН. — К., 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2005-16703] 

 УДК 632.773.4:634.232](477.7) 
3742. Сабадин В.Я. Вірулентність Septoria tritici Rob. et Desm. та оцінка стійкості вихідного 

і селекційного матеріалу озимої пшениці до септоріозу в Центральному Лісостепу України: Авто-
реф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К.,  2005. — 17 с., включ. обкл.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — [2005-11454] УДК 632.7:633.11’324”(477) 

3743. Шестопалов М.В. Шкідники агромеліоративних лісових насаджень передгірного 
Криму й заходи, що обмежують шкідливість найбільш небезпечних видів: Автореф. дис. ... канд. 
с.-г. наук: (16.00.10) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
[2005-12448] УДК 632.7:630*4](477.75) 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 
633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

3744. Бабич В.Л. Продуктивність і якість озимого жита залежно від фонів живлення та зро-
шення в умовах півдня України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Херсон. держ. аграр. 
ун-т. — Херсон, 2005. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2005-14784] 

 УДК 633.14"324":[631.67+631.82 
3745. Блажевич Л.Ю. Формування продуктивності тритикале ярого залежно від елементів 

технології вирощування в Лісостепу України: Автореф. дис.... канд. с.-г. наук (06.01.09) / Ун-т 
землеробства Укр. акад. аграр. наук — К.,  2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
[2005-13268] УДК 633.111:631.5 

3746. Вусатий Р.О. Вірулентність Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton та 
розробка методів створення донорів стійкості озимої пшениці до збудника очкової плямистості: 
Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.11) / Харк. нац. арар. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2005. 
— 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2005-13698] УДК 633.11:632.4 

3747. Нарган Т.П. Вплив тривалості ветегаційного періоду на господарсько корисні ознаки 
сортів і ліній озимої м’якої пшениці на півдні України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Селекц.-
генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення Укр. акад. аграр. наук. — Одеса, 2005. — 18 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2005-16307] УДК 633.111"324":631.527](477) 
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3748. Притула Н.М. Створення вихідного матеріалу для селекції озимої твердої пшениці 
методом міжвидової гібридизації: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Ін-т рослинництва 
ім. В.Я.Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17                          
(9 назв). — [2005-16679] УДК 633.11"324":631.527.5 

633.2/.3 Кормові рослини 

3749. Барвінченко О.В. Оцінка та створення вихідного матеріалу бобів кормових (Vicia 
faba L.) для селекції на продуктивність: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Ін-т 
землеробства Укр. акад. аграр. наук. — К., 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
[2005-13148] УДК 633.35-152 

3750. Голодрига О.В. Ефективність застосування тарги супер і емістиму С у посівах сої в 
умовах правобережного Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.01) / Дніпро-
петр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 
[2005-14077] УДК 633.34:[632.954+631.811.98 

3751. Дудка М.І. Оптимізація прийомів вирощування ярих капустяних, злакових і бобових 
культур у сумісних посівах на зелений корм в північному Степу України: Автореф. дис. ... канд.                          
с.-г. наук: (06.01.09) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — [2005-15445] УДК 633.3+635.3]"321" 

3752. Міськін О.М. Удосконалення технології соєпродуктів з використанням ендогенних 
ферментів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (03.00.20) / Одес. нац. акад. харч. технологій. — 
Одеса, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2005-16284] УДК 635.655:577.152.34 

3753. Рищук Є.М. Продуктивність сої та якість її зерна залежно від систем живлення в умо-
вах зрошення півдня України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Херсон. держ. аграр. 
ун-т. — Херсон, 2005. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). — [2005-16697] 

 УДК 633.34:631.67](477.7) 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

3754. Дрозд О.М. Продуктивність нових сортів льону-довгунця і льону олійного залежно 
від способів сівби та системи удобрення: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Ін-т зем-
лероб. Укр. акад. аграр. наук. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2005-14596] 

 УДК 633.521-15:631.8 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

Див.   2966 

634 Садівництво в цілому. Плодівництво 
3755. Бондаренко В.А. Продуктивність яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9 в 

зрошуваному насадженні залежно від позакореневого підживлення магнієм та мікроелементами в 
умовах Правобережного Лісостепу України: Автореф. дис.... канд. с.-г. наук (06.01.07) / Уман. 
держ. аграр. ун-т. — Умань, (Черкас. обл.), 2005. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 
[2005-13285] УДК 634.11:631.8 

3756. Васюта С.О. Агробіологічна оцінка клонових підщеп для аличі та її розмноження в 
умовах північної частини Правобережного Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 
(06.01.07) / Ін-т садівництва Укр. акад. аграр. наук. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (6 назв). — [2005-13399] УДК 634.22-154.11(292.485:477.4) 

3757. Заморський В.В. Агробіологічне обґрунтування продуктивності яблуні в умовах 
Лісостепу України: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: (06.01.07) / Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, (Черкас. 
обл.), 2005. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (59 назв). — [2005-15138] УДК 634.11:631.541 

3758. Степаненко Д.С. Вплив електроіонізованого повітряного середовища на тривалість збері-
гання плодів черешні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.03) / Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-11490] УДК 634.23:631.563.8 
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635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

3759. Музика Л.П. Обґрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі 
ріпчастої з насіння та сіянки в Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.06) / 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (12 назв). — [2005-16299] УДК 635.25:631.5 

3760. Романов О.В. Ресурсозберігаюча технологія вирощування насіння буряка столового: 
Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.14) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т овочівництва і баштан-
ництва УААН. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-16707] 

 УДК 635.11:631.5 
3761. Сергієнко О.Ф. Створення чоловічостерильних компонентів для гібридів F1 моркви 

на основі сучасних методів біотехнології: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Ін-т рос-
линництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). 
— [2005-16814] УДК 635.13:631.527 

3762. Шеметун О.В. Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології 
вирощування огірка у плівкових теплицях на соломі: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.06) / 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — [2005-12440] 

 УДК 635.310.42:316.47 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

3763. Кохана Т.М. Ефективність енергетичних витрат у молочному скотарстві: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-15686] УДК 330.131.5:[620.91:636.034] 

3764. Супрун-Крестова О.Ю. Технологія кормових добавок з використанням нетрадицій-
ної сировини: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.02) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-11806] УДК 636.085.55 

3765. Харчишин В.М. Інтенсифікація біотехнології вермікультивування і шляхи оптиміза-
ції використання черв’ячної біомаси та цеолітів у виробництві м’яса і яєць перепелів: Автореф. 
дис.... канд. с.-г. наук: (03.00.20) / М-во аграр. політики України, Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — 
Біла Церква (Київ. обл.), 2005. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 
[2005-12219] УДК 636.087:639.124 

636.09 Ветеринарія 
3766. Герілович А.П. Хвороба Марека: індикація і вивчення біологічних властивостей 

збудника та розробка засобів діагностики: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.03) / Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 16—18 (17 назв). — [2005-13886] УДК 636.5.09:[616.98:578.825 

3767. Заїка С.С. Морфофункціональний стан ендокринних залоз в системі гіпофіз-
наднирники-яєчники у великої рогатої худоби в умовах радіоактивного забруднення: Автореф. 
дис. ... канд. вет. наук: (16.00.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 13—14 (9 назв). — [2005-15131] УДК 636.2.09:612.4.014.48 

3768. Іовенко А.В. Особливості епізоотичного процесу сибірки у південному регіоні Ук-
раїни: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.08) / Одес. держ. аграр. ун-т. — Одеса, 2005. — 18 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2005-15468] УДК 636.09:616.98:579.852.11B.anth](477.7) 

3769. Сливка Г.В. Вплив ізамбену (амізону) на ефективність імунопрофілактики та терапії 
дрібних домашніх тварин при захворюваннях різної етіології: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 
(16.00.04) / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Львів, 2005. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2005-11467] УДК 636.9.09 

3770. Шевченко О.Б. Природна резистентність свиней — детермінація, особливості реалі-
зації в різних умовах мікроклімату: Автореф. дис.... канд. вет. наук: (16.00.06) / Львів. нац. акад. 
вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Львів, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2005-12338] УДК 636.09:636.4:614.9 
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3771. Яблонська О.В. Імунний статус глибокотільних корів і новонароджених телят та його 
корекція: Автореф. дис. ... д-ра вет. наук: (16.00.13) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 38 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 30—34 (57 назв). — [2005-12691] УДК 579.62:636.2 

636.2 Велика рогата худоба 

3772. Бондаренко П.Г. Оцінка тварин північно-східного молочного типу бурої породи за 
продуктивними та технологічними ознаками: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Херсон. 
держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-15442] 

 УДК 636.237.034.08 
3773. Власенко В.В. Анафродизія та методи відновлення відтворної функції у корів: Авто-

реф. дис. ... канд. вет. наук: (06.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К.,  2005. — 19 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (8 назв). — [2005-13667] УДК 636.2.09:618.17 

3774. Гаврик Н.Л. Вплив екструдату сої на молочну продуктивність корів: Автореф. дис. ... 
канд. с.-г. наук: (06.02.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва УААН. — Х., 2005. — 20 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-13863] 

 УДК 636.2.034.086.34 
3775. Себа М.В. Корекція заплідненості корів і телиць та метаболізму в їх організмі пре-

паратом глютам: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.20) / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла 
Церква (Київ. обл.), 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-16802] 

 УДК 636.2.082.4.087.8 
3776. Ящук Т.С. Особливості формування західного внутрішньопородного типу української 

чорно-рябої молочної породи в залежності від генотипових і паратипових факторів: Автореф. дис. ... канд. 
с.-г. наук: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське 
(Київ. обл.), 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2005-12716] 

 УДК 636.2.034.082(477) 

636.3 Мала рогата худоба 

3777. Богданова Н.В. Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак баранів-плідників 
таврійського внутріпородного типу асканійської тонкорунної породи: Автореф. дис.... канд. с.-г. 
наук (06.02.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
[2005-13274] УДК 636.36.082 

3778. Золотарьова С.А. Відтворювальна здатність і продуктивність сірих сокільських овець 
з різними відтінками смушку: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, 
Ін-т тваринництва. — Х., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2005-15151] 

 УДК 636.3.082.2 

636.4 Свині 

3779. Дроздов С.Є. Ефективність виробництва та використання силосу на основі амаранту у 
раціонах поросних свиноматок: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.02) / Укр. акад. аграр. наук, 
Ін-т тваринництва УААН. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). —                          
[2005-14597] УДК 636.4.085.52 

3780. Олійник В.Р. Зоогігієнічне обґрунтування умов утримання кнурів у господарствах з 
низькою щільністю забруднення радіонуклідами: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.06) / 
Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Львів, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:                          
с. 16—17 (12 назв). — [2005-16343] УДК 636.47:614.9 

636.5/.6 Птахівництво 
3781. Мельник Н.В. Ефективність використання мінеральної добавки анальцим в годівлі 

курок-несучок: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тварин-
ництва. — Х., 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2005-1612005-16] 

 УДК 636.584.034.087.7 
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637 Продукти тваринництва 

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

3782. Михайлицька О.Р. Удосконалення технології сирів голландської групи при засто-
суванні мікроелементів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.04) / Одес. нац. акад. харч. техно-
логій. — Одеса, 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — Екз. деф.: невірно 
зброшуровано. — [2005-16280] УДК 637.354.82:637.146.33 

637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів) 

3783. Онищенко В.М. Формування бар’єрних властивостей натуральних оболонок та това-
рознавча оцінка сардельок з їх використанням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.15) / Харк. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). 
— [2005-16348] УДК 637.523.7 

638 Догляд, розведення та утримання комах та інших членистоногих. 
Бджільництво 

3784. Головецький І.І. Удосконалення оцінки материнських сімей в технології виведення 
бджолиних маток: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Нац. аграр. ун-т. — К.,  2005. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2005-14076] УДК 638.145.5 

3785. Гречка Г.М. Обґрунтування технології виробництва гомогенату трутневих личинок: 
Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-14113] УДК 638.145.4 

639.2/.6 Рибне господарство. Рибальство. Рибництво 
3786. Кутіщев С.В. Підвищення ефективності рибогосподарського використання континен-

тальних водойм з нестабільною мінералізацією: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.03) / Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2005-15764] УДК 639.3 

3787. Марценюк В.П. Комплексні дослідження та оцінка малолускатого коропа нивківсь-
кого відгалуження третього селекційного покоління: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.03) / 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
[2005-16099] УДК 639.3.032 

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви. Харчування. 
Кухонний інвентар 

3788. Гринченко О.О. Наукове обґрунтування та розробка технології кулінарної продукції з 
використанням напівфабрикатів функціональних композицій на основі полісахаридів: Автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук: (05.18.16) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2005. — 33 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (64 назви). — [2005-14120] УДК 641.5:005.936.42 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 
3789. Гульчак О.Д. Підвищення ефективності міських пасажирських перевезень на основі 

удосконалення організації руху автобусів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / Нац. 
транспорт. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2005-14497] 

 УДК 656.132.072(1-21) 
3790. Ларін Д.Г. Оптимізація розподілу операцій технології оброблення пошти між вузлами 

мережі поштового зв’язку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.02) / Одес. нац. акад. зв'язку 
ім. О.С.Попова. — Одеса, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2005-15781] 

 УДК 656.848 
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656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 

3791. Габа В.В. Оптимізація параметрів залізничної транспортної системи з метою приско-
рення доставки вантажів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.01) / М-во трансп. та зв'язку 
України, Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — [2005-13861] УДК 656.223.2 

3792. Данько М.І. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій при організації вантаж-
них залізничних перевезень: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.22.01) / Харк. нац. акад. міськ. 
госп-ва. — Х., 2005. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — [2005-14516] УДК 656.214.025.4 

3793. Долгополов П.В. Удосконалення технології роботи залізничного вузла на основі комп-
лексу планетарних моделей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.20) / Укр. держ. акад. заліз-
нич. трансп. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-14583] 

 УДК 656.223.2.078 
3794. Ларюшкін В.Л. Розробка та впровадження комплексу нормативної документації з 

організації метрологічного забезпечення залізничного транспорту України: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.01.02) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 21 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2005-15782] УДК 656.2:656.516 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

3795. Гончаренко А.В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витрат-
ні чинники: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.03) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-14084] УДК 656.7.08 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

3796. Бойко Р.В. Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної про-
мисловості Західного регіону України): Автореф. дис.... канд. екон. наук (08.06.04) / Львів. комерц. акад. — 
Львів, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16. — [2005-13279] УДК 657.1+657.6]:330.322(477.8) 

3797. Боцян Т.В. Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах вико-
ристання комп’ютерних технологій: управлінський аспект: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.04) / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2005-15114] УДК 657:004 

3798. Ганусич В.О. Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на 
прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
[2005-13876] УДК 657.37+657.62]:631.11(477.87) 

3799. Городянська Л.В. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (13 назв). — [2005-14102] УДК 657.372.3 

3800. Гринавцева О.В. Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від 
реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України): Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
[2005-14118] УДК 657.4+657.6 

3801. Жигайло Г.І. Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного 
банку України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 
17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — [2005-14821] УДК 657:336.711 

3802. Ірха Л.І. Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України: Авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 17 с., включ. обкл.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2005-15470] УДК 657:339.56 

3803. Каменська Т.О. Облік та внутрішній аудит витрат олійно-жирового виробництва: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату 
України. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2005-15483] УДК 657.47:665.3 
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3804. Коцкулич Т.Я. Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловини: Авто-
реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату 
України. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-15687] 

 УДК 622.24:657.3/.4 
3805. Кошевецька Г.С. Облік витрат в системі управління операційною діяльністю під-

приємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту 
Держкомстату України. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
[2005-15688] УДК 657.47 

3806. Рура О.В. Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств 
АР Крим): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-16785] УДК 657:339.56](477.75) 

3807. Скрипник Г.О. Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту сільсько-
господарського підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2005-11461] УДК 657.3:005.7:631.1 

3808. Скрипник М.І. Методологія та організація обліку і аналізу експортно-імпортних опе-
рацій (на прикладі підприємств пиво-безалкогольної галузі України): Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 
[2005-11462] УДК 657:339.56 

3809. Ямборко Г.А. Організація і методика обліку фінансових результатів підприємницької 
діяльності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 21, 
[1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: 17—18 (6 назв). — [2005-12700] УДК 657.4 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та техніка 
торгівлі. Службові відносини 

3810. Бабіченко В.В. Бюджетування в системі фінансового планування (на прикладі транс-
національної фінансово-промислової компанії закритого акціонерного товариства "Укртатнафта"): 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 15 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 12 (7 назв). — [2005-13136] УДК 658.14:005.915 

3811. Біленький О.Ю. Стратегічне управління збутом на підприємстві: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — 
Донецьк, 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2005-13168] УДК 658.8:005.2 

3812. Ващенко Л.О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану 
підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту 
Держкомстату України. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — [2005-15115] УДК 658.15 

3813. Гадецький В.Г. Соціальні наслідки реструктуризації підприємств вугільної промис-
ловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — 
Донецьк, 2005. — 20 с.: іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-13866] 

 УДК 658:005.591.4]:622.33 
3814. Галасюк В.В. Удосконалення механізму визначення вартості майна підприємств, що 

ліквідуються: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2005-13872] УДК 658.29:005.416 

3815. Гарват О.А. Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових 
підприємствах у сучасних умовах господарювання: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — [2005-13877] УДК 658.323-057.17 

3816. Голофаєва І.П. Соціально-економічні аспекти маркетингової діяльності промислових 
підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2005-14078] УДК 658.8:[33+364 

3817. Дем’янченко А.Г. Методи аналізу і оцінки ефективності експортної діяльності мета-
лургійних підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — 
Маріуполь, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2005-14556] УДК 658:[339.564:669 
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3818. Жуков Ю.Є. Інтегроване управління групами підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
[2005-15455] УДК 658.114.5 

3819. Іванісов О.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 18 с.: табл. — Бібліогр.:                          
с. 14—15 (9 назв). — [2005-15449] УДК 658.5:005.336 

3820. Іващенко Г.А. Оцінка організаційно-економічних факторів формування конкуренто-
спроможності підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — 
Х., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-15457] УДК 658.5:005.332.4 

3821. Каланджи І.А. Формування системи стратегічного маркетингу на промислових під-
приємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріу-
поль, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-15477] УДК 658.5:339.138 

3822. Карман З.М. Методичне забезпечення розвитку фінансових ресурсів промислового 
підприємства: Автореф.  дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01)  / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-15534] УДК 658.14:005.22 

3823. Карташов Л.Є. Моделювання гнучких виробничих систем з часовим резервуванням: 
Автореф.  дис. ... канд. техн. наук: (05.13.20)  / Нац. техн. ун-т України "Львів. політехн. ін-т". — 
К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2005-15535] УДК 658.286.2:519.87 

3824. Кобзиста О.О. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформа-
ційних змін: Автореф.  дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01)  / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2005-15551] УДК 630.14:658.147 

3825. Косінський Р.А. Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-15680] УДК 658.14 

3826. Крічевець К.О. Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі судно-
будівних і судноремонтних підприємств): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Київ.                          
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
[2005-15742] УДК 658.14/.17 

3827. Кубів С.І. Маркетингова концепція формування системи "підприємства та роздрібні 
клієнти — комерційний банк": Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (32 назви). — [2005-15749] 

 УДК 658.87 
3828. Семенович Т.А. Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану 

транспортних підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. транспорт. ун-т. — 
К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-16810] УДК 658.15:656.07 

3829. Супрун А.А. Управління активами страхових компаній: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
[2005-11805] УДК 658.15:368.032.1 

3830. Супрун С.Д. Формування комплексу системних оцінок інвестиційної привабливості 
підприємств (на прикладі підприємств молокопереробної галузі): Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.06.01) / Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 16—18 (18 назв). — [2005-11807] УДК 658.152:005.52]:637.1 

3831. Терещенко О.О. Антикризове управління фінансами підприємств: Автореф. дис. ...                          
д-ра екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(39 назв). — [2005-11834] УДК 658.15:005.931.11 

3832. Харчук Т.В. Управління розвитком людського капіталу в організаціях системи вищої 
освіти: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Європ. ун-т. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2005-12436] УДК 658.310.126.2:378 

3833. Цвілий С.М. Маркетинговий механізм забезпечення конкурентоспроможності моно-
продуктового промислового підприємства: Автореф. дис.... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. гірн. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — [2005-12242] 

 УДК 658.8:339.138 
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3834. Швець Н.В. Організаційно-економічний механізм управління відтворенням основних 
засобів підприємства (на прикладі підприємств хімічної промисловості): Автореф. дис.... канд. 
екон. наук: (08.06.01) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — [2005-12332] УДК 658.511.5 

3835. Шемавньов С.В. Формування соціально-трудових відносин у сільськогосподарських 
підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Ми-
колаїв, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-12439] УДК 658.310.42:316.47 

3836. Шеремет О.А. Розробка технології виготовлення спеціального взуття з використан-
ням нових вогнезахисних клейових сполук для кріплення низу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.19.06) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-12444] УДК 658.34.02 

3837. Ян С. Формування і діяльність недержавних вугільних підприємств на основі мотива-
ції праці: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. 
— Д., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 14—16 (15 назв). — [2005-12702] 

 УДК 658.310.13:622.012-027.564 
Див.   2791, 2793, 2822, 2878 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

66.0 Хімічна технологія 

3838. Венгер Л.О. Інтенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази ваку-
умуванням системи: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.08) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-13405] УДК 66.061.3-982 

3839. Гаврилів Р.І. Дослідження ефективності прямотечійних циклонів: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.17.08) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 19  с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (9 назв). — [2005-13864] УДК 66.074.02 

3840. Євдокименко В.О. Одержання ізопропілового спирту на протонопровідних кателітич-
них мембранах: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.13) / НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та 
нафтохімії. — К., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2005-14802] 

 УДК 66.093.43.097:66.081.6 
3841. Лангазов В.В. Підвищення ефективності технологічного процесу дозування концент-

рованих кормів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2005-15778] УДК 66.028.2:636.085.54 

3842. Стецишин Ю.Б. Пероксидація поліолефінових поверхонь і формування прищеплених 
біосумісних та антибактеріальних шарів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.06) / Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2005-11498] 

 УДК 66.095.26 

661 Продукти хімічної промисловості 

3843. Судук О.Ю. Оптимізація норми осушення на дерново-підзолистих ґрунтах в умовах 
радіаційного забруднення території: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (07.10.02) / Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — Рівне, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). 
— [2005-11802] УДК 661.62:631.445 

662 Вибухові речовини. Паливо  

3844. Власов Г.О. Наукові основи і технологія отримання хімічних продуктів термодест-
рукції вугілля: Автореф. дис. ... д-ра  техн. наук: (05.17.07) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2005. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (48 назв). — [2005-13670] УДК 662.66:669.162.1.092 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 
Див.   2824 
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663.2/.3 Виноробство 

3845. Колосов С.А. Розробка технології виробництва ігристих вин з підвищеними пінис-
тими властивостями: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.07) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. ін-т 
винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2005. — 18 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — [2005-15652] УДК 663.223.03 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 
3846. Джоган О.І. Розроблення способів підвищення ефективності процесу дефекації в цук-

ровому виробництві: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.05) / Нац. ун-т харч. технологій. — 
К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2005-14567] УДК 664.1.038 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво.                                 
Борошняні кондитерські вироби 

3847. Бажай С.А. Розроблення технології оздоровчих продуктів з пророщеного зерна: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.02) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2005. — 21 с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — [2005-13140] УДК 664.765 

3848. Гавриш Т.В. Удосконалення технології хліба зі слабкого пшеничного борошна: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2005-13865] УДК 664.641.12 

3849. Євсеєнко Т.П. Удосконалення технології макаронних виробів, збагачених яєчними 
продуктами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2005-14804] УДК 664.692 

3850. Нетяжук М.В. Економічний механізм регулювання розвитку хлібопекарської промис-
ловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — 
К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2005-16318] УДК 338.45:664.6 

3851. Осадчук Н.В. Удосконалення управління високоліквідними оборотними коштами під-
приємств хлібопекарської промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (8 назв). — [2005-16356] УДК 330.142.212:664.6 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 
3852. Гіджеліцький В.М. Удосконалення технології концентрованого яблучного соку: 

Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.13) / Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2005. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2005-13888] УДК 664.86:634.11 

3853. Григоренко О.В. Оптимізація елементів технології заморожування плодів сливи: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.03) / Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2005-1412005-14] УДК 664.8.037.5:634.22 

3854. Кіптела Л.В. Наукове обґрунтування процесів і обладнання виробництва харчових на-
півфабрикатів з нетрадиційної плодоовочевої сировини: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.18.12)  / 
Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2005. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30                          
(74 назви). — [2005-15542] УДК 664.87 

3855. Селіванська І.О. Розробка технології комплексної переробки сої з отриманням кон-
сервованих продуктів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.13) / Одес. нац. акад. харч. техно-
логій. — Одеса, 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — [2005-16806] 

 УДК 664.84:635.655 

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів 

665.6/.7 Процеси й продукти нафтової та суміжних галузей промисловості 
3856. Іонін В.О. Кислотність та активність цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутена-

ми: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.13) / НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-15469] УДК 665.64/.65 
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3857. Охріменко М.В. Дезактивація цеолітів у карбоній-іонних реакціях перетворення вуг-
леводнів, характер і динаміка окислення утворюваного коксу: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.13) / 
НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (8 назв). — [2005-16365] УДК 665.6.097.3 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.9 Промисловість в'яжучих 

3858. Мартинова О.Б. Неавтоклавний пінобетон на активованій розчинній складовій: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2005. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2005-16095] УДК 666.973.6 

3859. Савіна Л.К. Карбідкремнієві вогнетриви на нітридкремнієвій зв’язці: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.17.11) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — [2005-16787] УДК 666.762.8 

3860. Соха В.Г. Фіброполімерцементні суміші для улаштування високоміцних покриттів 
промислових підлог: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — 
Одеса,  2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-11486] УДК 666.97:691.175 

3861. Чаплянко С.В. Вібролиті корундошпінельні і корундопериклазові тиглі для плавки 
жароміцних сплавів: Автореф. дис.... канд. техн. наук: (05.17.11) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. 
ін-т". — Х., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-12257] 

 УДК 666.762.11:669.186.2 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 
3862. Бейцун С.В. Удосконалення процесу ковшового вакуумування на основі математич-

ного моделювання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — [2005-13158] 

 УДК 669.18-982 
3863. Бриков А.М. Дослідження структури і експлуатаційних властивостей економнолего-

ваної високоміцної сталі для різних умов експлуатації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук (05.16.01) 
/ Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2005-13299] 

 УДК 669.15.018 
3864. Дурягіна З.А. Закономірності створення бар’єрних шарів з регульованим структурно-

фазовим станом для оптимізації властивостей конструкційних матеріалів енергетичного облад-
нання: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.16.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. —                        
40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). — [2005-14797] УДК 669.14.018.25 

3865. Скрипник С.В. Розроблення ливарних ресурсозберігальних технологій та устаткуван-
ня для виробництва фасонних великогабаритних заготовок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.16.04) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 23 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 19—20 (9 назв). — [2005-11463] УДК 669.187.56 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

675 Шкіряна промисловість. Хутрове виробництво 
3866. Андреєва О.А. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблюван-

ня шкір з використанням поліфункціональних сполук: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.19.05) / 
Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 45 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 38—41 (37 назв). — [2005-13371] УДК 675.6.024.4.046 

3867. Стрембулевич Л.В. Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з 
імунізацією волосяного покриву: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.19.05) / Київ. нац. ун-т технології та 
дизайну. — К., 2005. — 25 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — [2005-11503] УДК 675.023 
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676 Целюлозно-паперова промисловість 

3868. Дейкун І.М. Розробка технологій одержання лляної целюлози для хімічної переробки: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.22) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2005-14473] УДК 676.034.24.026 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

3869. Гуглич С.І. Гідродинаміка та тепломасообмін автокаталітичного процесу спів-
полімеризації сірки з дициклопентадієном: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.08) / Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). —                          
[2005-14492] УДК 678.746.6-13 

3870. Субтельний Р.О. Одержання коолігомерів на основі суміші ненасичених вуглеводнів 
з використанням амінопероксидів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.04) / Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2005-11800] 

 УДК 678.76 
3871. Червінський Т.І. Хімічна модифікація епоксидних смол гідропероксидами у присут-

ності краун-етерів: Автореф. дис.... канд. хім. наук: (02.00.06) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — [2005-12295] УДК 678.643 

679.8/.9 Обробка каменю та інших натуральних матеріалів 
3872. Андрєєв Є.П. Групові методи вирощування профільованого сапфіру: Автореф. дис. ... 

канд. техн. наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2005. — 18 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — [2005-12724] УДК 679.822:66.046.5 

681.12/.18 Витратомітри. Промислові лічильники. Торговельні автомати. 
Реєструвальні та контрольні машини та пристрої. Сортувальні машини. 

Шифрувальні та дешифрувальні машини 

3873. Мощенко І.О. Оптико-тепловий метод вимірювання витрати природного газу: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.15) / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спо-
жив. політики, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2005. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(15 назв). — [2005-16298] УДК 681.12 

681.2 Приладобудування. Вимірювальна техніка. Ваги 

3874. Аннєнкова Н.Г. Історико-науковий аналіз розвитку приладобудування України як 
складової машинобудівного комплексу у 80-ті роки ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
(07.00.07) / НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Добро-
ва. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та підрядк. прим. — [2005-13372] 

 УДК 681.2(477)"198" 
3875. Дорожовець Н.М. Корекція статичної похибки вимірювального перетворювача темпе-

ратури: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.04) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2005-14589] УДК 681.2.088:536.5 

3876. Нікольський В.В. Основи створення пристроїв п’єзоактивної механіки для систем ке-
рування двигунами внутрішнього згоряння: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.13.05) / Одес. нац. 
політехн. ун-т. — Одеса, 2005. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (43 назви). — [2005-16327] 

 УДК 681.2.082:681.586 
3877. Сергієнко М.П. Методи ідентифікації перехідних характеристик засобів вимірюваль-

ної техніки, що моделюються інерційними ланками аперіодичного типу: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.11.15) / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики, Нац. наук. 
центр "Ін-т метрології". — Х., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-16813] 

 УДК 681.2.08 
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681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

3878. Абрамський М.І. Розробка і оцінка ефективності алгоритмів пошуку у геоінфор-
маційних системах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — 
Севастополь, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2005-14782] УДК 681.51.01 

3879. Аль Зубі І.Я.М. Структурно-параметрична оптимізація цифрових керуючих пристроїв 
нечітких систем управління: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.05) / Одес. нац. політехн.                          
ун-т. — Одеса, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2005-15472] УДК 681.5:004 

3880. Блінцов С.В. Автоматичне керування рухом самохідних підводних апаратів в умовах 
невизначеності: Автореф. дис.... канд. техн. наук (05.13.03) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2005. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — [2005-13270] УДК 681.51:629.584 

3881. Волянський Р.С. Підвищення якісних показників процесів керування слідкуючими 
електроприводами систем автоматичного супроводження: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.09.03) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). 
— [2005-13690] УДК 62-83:681.513.5 

3882. Зубов Д.А. Розвиток методів і засобів адаптивного автоматизованого керування 
комплексом технологічних процесів вуглезбагачувальної фабрики: Автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук: (05.13.07) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—31                          
(52 назви). — [2005-15157] УДК 681.513.6:[622.7:622.333 

3883. Ковалів Є.О. Оптимальне керування роботою багатоцехових компресорних станцій з 
різними типами приводів: Автореф.  дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07)  / Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2005-15555] УДК 681.5:622.691 

3884. Кучерук В.Ю. Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних 
систем технічного діагностування силових електромеханічних перетворювачів: Автореф. дис. ...                          
д-ра техн. наук: (05.11.16) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2005. — 36  с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—32 (28 назв). — [2005-15769] УДК 681.518.54:621.313 

3885. Литвиненко Я.В. Моделювання та методи визначення зонної часової структури 
електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (01.05.02) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2005. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-16345] УДК 681.518.5:519.21 

3886. Мирянова В.М. Метод побудови областей стійкості і якості систем автоматичного 
керування просторово-одномірними тепловими об’єктами при конвективному теплообміні: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.03) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2005. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-16277] УДК 681.516.73 

3887. Субботін С.О. Методи синтезу моделей багатовимірних нелінійних об’єктів керування на 
основі нейромережевого підходу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.03) / Харк. нац. ун-т радіоелект-
рон. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2005-11799] УДК 681.5:004.8.032.26 

3888. Червинський В.В. Система автоматичного управління технологічним процесом пе-
реробки вугілля у піролізний газ: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — [2005-12685] 

 УДК 681.5:665.7.032.56 
3889. Юрков Д.О. Управління організаційною системою на основі поведінкової моделі 

людини в середовищі виробничого соціуму: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2005-12483] УДК 681.5 

Див.   2788 

685 Взуттєве виробництво. Виробництво предметів зі шкіри, туристичного та 
спортивного інвентарю 

3890. Врона І.Т. Вдосконалення процесу проектування формованих підошов: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.19.06) / Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2005. — 19  с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-13696] УДК 685.34.01 
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69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.                                         
Будівельно-монтажні роботи 

Див.   2823 

69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання 
3891. Каржинерова Т.І. Розробка організаційно-технологічних рішень ремонту та віднов-

лення конструкцій підземних частин житлових та громадських будівель: Автореф.  дис. ... канд. 
техн. наук: (05.23.08)  / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2005. — 25 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — [2005-15532] УДК 69.059.2:643.8 

692 Конструктивні частини та елементи будівель 
3892. Моркляник Б.В. Підсилення фундаментів існуючих будинків на слабких ґрунтах ме-

тодом вдавлювання паль: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.02) / Держ. НДІ буд-них конст-
рукцій. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-16290] УДК 692.1.059 

696 Санітарно-технічне, газове, парове, електричне обладнання будівель 
3893. Кісь В.М. Розробка технології відновлення напірних трубопроводів водовідведення з 

використанням профільованого поліетилену: Автореф.  дис. ... канд. техн. наук: (05.23.08)  /                          
Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 
[2005-15545] УДК 696.11:628.1’122 

699.8 Захист будівель та споруд 
3894. Соколов І.А. Організаційно-технологічні основи забезпечення якості житлового сере-

довища в умовах іонізуючого впливу природних радіонуклідів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.23.08) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2005. — 32 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 24—29 (44 назви). — [2005-11479] УДК 699.887.3.05 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

3895. Бескорса В.М. Трансформація бароко в художній культурі України ХVІІ— ХVІІІ ст.: 
Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2005-13164] УДК 7.034.7(477)"16/17" 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

3896. Коновалова О.В. Удосконалення проектування генерального плану аеропорту з ура-
хуванням акустичного фактора: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (21.06.01) / Нац. авіац. ун-т. — 
К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — [2005-15663] 

 УДК 711.553.9:628.517.2:656.71 
3897. Щурова В.А. Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу 

транспортно-пересадочних вузлів: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.04) / Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-12478] УДК 711.4 

72 Архітектура 
3898. Ахаїмова А.О. Принципи архітектурно-планувальних рішень соціально-реабілітацій-

них центрів (для безпритульних дітей та підлітків): Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.02) / Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2005-13128] 

 УДК 725.5:364-54-053.2 
3899. Гнесь Л.Б. Принципи формування архітектури сільського житла німецьких колоністів 

1772—1939 рр. в Галичині: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.01) / Нац. ун-т "Львів. політехні-
ка". — Львів, 2005. — 20, [4] c.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-13897] 

 УДК 728.6(477.83/.86)"1772/1939"(=112.2) 
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3900. Кузенко П.Я. Народні кам’яні надмогильні хрести Українських Карпат середини 
ХVІІІ — першої половини ХХ століття (історія, типологія, художні особливості): Автореф. дис. ... 
канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2005. —                          
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-15752] УДК 726.825(477...)"17/19" 

3901. Харитонова А.А. Архітектурно-планувальне формування центрів образотворчого 
мистецтва: Автореф. дис. ... канд. архіт.: (18.00.02) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 
18, [2] с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-12435] УДК 727.7 

3902. Харчук Х.Р. Формування архітектури Трускавця у ХІХ — першій половині ХХ ст. (на 
прикладі курортної забудови): Автореф. дис.... канд. архіт.: (18.00.01) / Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2005. — 20, [4] с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-12220] 

 УДК 725.7.035/.036(477.83)“1827/1939” 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн 

3903. Янковська Д.О. Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон кін-
ця ХVІ—ХVІІ ст.: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.06) / М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. акад. мистецтв. — Л., 2005. — 20 с.: Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-12704] 

 УДК 745.048:27-526.62](477)"15/16" 

75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра 

3904. Безлічко Н.Ю. Творчість Георгія Малакова в контексті розвитку української графіки 
50—70 років ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.05) / М-во культури і 
туризму України, Нац. акад. образотворч. мистецтва і архіт. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(10 назв). — [2005-13160] УДК 76(477)(092)"195/197" 

77 Фотографія та подібні процеси 

3905. Степанчиков Д.А. Поляризаційні властивості фототрансформацій бактеріородопсину 
для нелінійної просторової модуляції світла: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.05) / 
НАН України, Ін-т фізики. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2005-11494] 

 УДК 771.5:778.38 

78 Музика 

3906. Бермес І.Л. Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті ду-
ховного розвитку Галичини: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / НАН України, Ін-т 
мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — [2005-14785] УДК 784.087.68(477.83)"19" 

3907. Бринь Т.М. Ars nova: вимір та раціоналізація музичного часопростору: Автореф. дис. ... канд. 
мистецтвознав.: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2005. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2005-13301] УДК 78.01.033 

3908. Булкін А.І. Фортепіанний дитячий альбом: шляхи становлення, поетика жанру: Авто-
реф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2005. — 
16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2005-13375] УДК 781.5+786.2].083.6-053.2 

3909. Гайденко І.А. Роль музичних комп’ютерних технологій у сучасній композиторській 
практиці: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П.Кот-
ляревського. — Х., 2005. — 19 с.: схема. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2005-13868] УДК 78.021:004 

3910. Жук Г.В. Віолончельна творчість В. Барвінського в контексті розвитку жанру в ук-
раїнській музиці першої половини ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / 
Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Львів, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 
[2005-14824] УДК 787.3.072(092)(477) 
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3911. Ігнатенко Є.В. "Високий стиль" хорового концерту кінця XVII—XVIII ст.: до проб-
леми музично-поетичної цілісності: Автореф.  дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Нац. муз. 
акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви) та в під-
рядк. прим. — [2005-15528] УДК 784.1.082.4(477)"16/17" 

3912. Калмиков С.Т. Баянний ансамблево-оркестровий інструменталізм в історичній сти-
льовій проекції: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Неж-
данової. — Одеса, 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2005-15480] УДК 786.8 

3913. Каплун Т.М. Грецький розспів у контексті російської церковно-співацької практики середини 
ХVІІ—ХVІІІ століть: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Неж-
данової. — Одеса, 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2005-15485] УДК 783.2 

3914. Осипенко В.В. Структурно-семантичний інваріант хорового концерту (на матеріалі 
хорової творчості Ю. Алжнєва): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Харк. держ.                          
ун-т мистецтв ім. І.П.Котляревського. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
[2005-16358] УДК 784.1 

3915. Рубан О.Л. Становлення термінологічного апарату аналізу музичних форм: Автореф. 
дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2005. 
— 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2005-16710] УДК 781.5:001.4 

3916. Савчук І.Б. Екзистенційні мотиви світобачення модерністського майстра (на матеріа-
лі камерної музики 20-х років ХХ століття в Україні): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 
(17.00.03) / Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — 
К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — [2005-16788] УДК 785.7.037(477)"192" 

3917. Скопцова О.М. Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавст-
ва в Україні (кінець ХІХ—ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2005-16829] 

 УДК 784.1:398.8 
3918. Ярошенко І.В. Музично-просвітницька діяльність А. Кушніренка в контексті розвит-

ку професійно-хорового виконавства на Буковині: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / 
Держ. акад. керівних кадрів культ. і мистецтв. — К., 2005. — 20 с.: Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
[2005-12711] УДК 78.071(477.8) 

796/799  Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура. 
3919. Довгич О.О. Формування структури підготовленості важкоатлетів високої кваліфіка-

ції в процесі довгострокової адаптації до фізичних навантажень: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. 
вихов. і спорту: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К.,  2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-14582] УДК 796.88.071.2.015 

3920. Дяченко А.Ю. Система вдосконалення спеціальної витривалості кваліфікованих спортс-
менів в академічному веслуванні: Автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 37 с., включ. обкл.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—33 (23 назви). — [2005-14799] УДК 797.123.1.015 

3921. Кенані С.Б.Р. Індикатори психологічного клімату спортивної команди: Автореф.  дис. ... 
канд.  наук фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2005-15539] УДК 796.085:316.6 

3922. Кропивницька Т.А. Показники просторово-часової точності кидкових дій як критерій 
відбору юних гандболістів: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Нац. 
ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
[2005-15743] УДК 796.322.012.5-053.67 

3923. Кузнєцова О.Т. Фізична і розумова працездатність студентів з низьким рівнем 
фізичної підготовленості: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. 
держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
[2005-15754] УДК 796.011.3-057.875 

3924. Овчаренко С.В. Планування навчально-тренувального процесу футболістів-інвалідів 
з наслідками дитячого церебрального паралічу в річному циклі підготовки: Автореф. дис. ... канд. 
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фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 21 с., 
включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-16335] УДК 796.332.015-056.26 

3925. Поліщук Л.В. Комплесна оцінка просторово-часових параметрів рухів тенісистів 
високої кваліфікації: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання й спорту: (24.00.01) / Нац. ун-т 
фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
[2005-16666] УДК 796.342.012 

3926. Семененко В.П. Загартування в фізкультурно-оздоровчій роботі з молодшими школя-
рами: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2005-16808] 

 УДК 796.011:373.3 
3927. Ханікянц О.В. Фізична та технічна підготовленість стрибунів у висоту відповідно до 

кваліфікаційних моделей: Автореф. дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) /                          
Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2005-12215] УДК 796.431.1.015.1 

3928. Шельчук Н.О. Психофізична підготовка спортсменок 12—14 років у художній 
гімнастиці: Автореф. дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Львів. держ. ін-т фіз. 
культури. — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-12342] 

 УДК 796.412.2.015.4 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 
3929. Бурда-Лассен О.В. Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на 

матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження): Автореф. дис. ... канд. 
філол. наук: (10.02.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — [2005-13377] УДК 81’25 

811 Мови (природні та штучні)  

3930. Зайцева С.Л. Онтологічний зміст концепту "енергейність мови": Автореф. дис. ... 
канд. філософ. наук: (09.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Біблі-
огр.: с. 15 (5 назв). — [2005-15446] УДК 111.1:811 

811.111 Англійська мова 

3931. Борисов О.О. Мовні засоби вираження емоційного концепту страх: лінгвокогнітив-
ний аспект (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози): Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук (10.02.04) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— [2005-13293] УДК 811.111’373_ 

3932. Каптюрова О.В. Вигуки сучасної англійської мови (системний та дискурсивний 
аспекти): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2005. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2005-15486]УДК 811.111’367.628 

3933. Карамишева І.Д. Структурні та функціональні особливості вторинної предикації в 
сучасній англійській мові (досвід формально-граматичного моделювання): Автореф.  дис. ... канд. 
філол. наук: (10.02.04)  / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — [2005-15529] УДК 811.111’367 

3934. Крамаренко М.Л. Аксіологічна прагмасемантика англомовного рекламного тексту: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2005-15691] УДК 811.111’373:Реклама 

3935. Махачашвілі Р.К. Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови у сфері 
новітніх технологій: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Запоріз. нац. ун-т. — За-
поріжжя, 2005. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2005-16110] УДК 811.111’37:004 
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3936. Наумова Н.Г. Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвоког-
нітивний аспекти: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2005-16309] УДК 811.111’42:339.54 

3937. Чередниченко В.О. Інноваційна фразеологічна вербалізація в англійській мові (лінгво-
когнітивний та соціолінгвістичний параметри): Автореф. дис.... канд. філол. наук: (10.02.04) / За-
поріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2005-12296] 

 УДК 811.111’27 
3938. Шиманович Г.М. Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові ХХ сто-

ліття: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2005-12690] УДК 811.111’373.23“19” 

3939. Юлінецька Ю.В. Кодифікаційно-інтерпретаційні особливості текстів міжнародних 
нормативно-правових актів (на матеріалі англомовних версій МНПА ХХ—ХХІ ст.): Автореф.                          
дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2005. — 20 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-12480] УДК 811.111’42:341.24“19/20” 

811.112.2 Німецька мова 

3940. Тимощук Н.П. Функціонування фразеологізмів у романах Йозефа Рота: Автореф.                          
дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 19 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2005-11837] УДК 811.112.2'373.7 

811.133.1 Французька мова 

3941. Скрипник А.В. Французький поетичний дискурс епохи середньовіччя: Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-11460] УДК 811.133.1’42 

811.16 Слов'янські мови 

3942. Зубов М.І. Слов’янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвіт-
ленні: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.03) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. 
— К., 2005. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (36 назв) та в підрядк. прим. — [2005-15158] 

 УДК 811.16’373.2 

811.161.1 Російська мова 

3943. Терехова А.В. Дискурс А. Платонова в контексті наукових інтерпретацій: Автореф. 
дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2005-11831] УДК 811.161.1'42 

811.161.2 Українська мова 
3944. Григоренко Т.В. Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літера-

турної мови: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т філології. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2005-14115] 

 УДК 811.161.2’373 
3945. Гуцуляк І.Г. Мовостиль українського поетичного бароко: Автореф. дис. ... канд. фі-

лол. наук: (10.02.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17—18. — [2005-14504] УДК 811.161.2’38:821.161.2-1 

3946. Дубовик Л.І. Логіко-граматичні аспекти категорії причини: Автореф. дис. ... канд. 
філол. наук: (10.02.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— [2005-14792] УДК 811.161.2’366.5 

3947. Євтушина Т.О. Лінгвостилістичний потенціал фразеології у творах В. Стефаника: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 20 с.: 
табл., діагр. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-14806] УДК 811.161.2’373.7:82-32 
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3948. Красавіна В.В. Структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції епітета в 
історичному романі (на матеріалі творів другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст.): Авто-
реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 20 с.: схема. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-15692] УДК 811.161.2’3732 

3949. Кухар Н.І. Типологія факультативних прислівних компонентів речення: Автореф.                          
дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2005-15766] УДК 811.161.2’367.624 

3950. Масенко Л.Т. Українська мова в соціолінгвістичному аспекті: Автореф. дис. ... д-ра 
філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—33 
(31 назва). — [2005-16104] УДК 811.161.2’272 

3951. Меркулова О.В. Динаміка конфіксальної деривації іменника української мови ХІ—
ХVІІІ століть: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 
2005. — 24  с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2005-16121] УДК 811.161.2’367.622"10/17" 

3952. Шарманова Н.М. Українська афористика: структурно-семантичний та функціональ-
ний аспекти: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 
2005. — 19 с. — [2005-12687] УДК 811.161.2’37:82-84 

811.162.1 Польська мова 

3953. Совтис Н.М. Українські лексичні запозичення в польській літературній мові: Авто-
реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.03) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-11478] УДК 811.162.1:811.161.2’373.45 

811.162.3 Чеська мова 

3954. Мороз О.О. Сучасна чеська суспільно-політична лексика: семантика, структура, дина-
міка: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2005-16291] УДК 811.162.3’373 

811.51 Урало-алтайські мови 

3955. Чубрикова О.О. Семантико-структурні особливості складнопідрядних з’ясувальних 
конструкцій у турецькій мові: Автореф. дис.... канд. філол. наук: (10.02.13) / НАН України, Ін-т 
Сходознав. ім. А.Кримського. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2005-12318] 

 УДК 811.512.161’37 

82 Художня література. Літературознавство 

3956. Веремчук Ю.В. П’єса-притча. Генеза. Поетика: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / 
НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — [2005-13408] 

 УДК 82-291.09 
3957. Зарва В.А. Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60—80-х рр. ХІХ століт-

тя: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. 
— 38 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви) та в підрядк. прим. — [2005-15139] УДК 82-3.091 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

821.0 Література окремими мовами 
3958. Абрамкіна Н.В. Провідні концепти американського символічного літературознавства 

(на матеріалі творчого доробку С. Лангер): Автореф. дис.... канд. філол. наук (10.01.06) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2005-13259] 

 УДК 821.111.09(73) 
3959. Кірносова Н.А. Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та 

європейських літературах XVI—XVIII ст.: Автореф.  дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05)  / НАН 
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України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — 
[2005-15543] УДК 821.581+82(4)]-3.091"15/17" 

3960. Кобзар О.І. Інтертекстуальність у драматургії Михайла Булгакова: Автореф.  дис. ... 
канд. філол. наук: (10.01.02)  / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2005. —                          
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2005-15550] УДК 821.161.1-2.09 

3961. Колодко В.О. Творчість Ахмада Шауки та Хафіза Ібрагіма в контексті оновлення 
єгипетської поезії кінця ХІХ — початку ХХ століть: Автореф.  дис. ... канд. філол. наук: (10.01.04)  
/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 та в підрядк. прим. — 
[2005-15575] УДК 821.411.21(620)-14.091 

3962. Комаров С.А. Російська документальна проза 1917—1920 років ("Несвоєчасні думки" 
О.М. Горького, "Окаянні дні" І.О. Буніна, "Листи до Луначарського" В.Г. Короленка): Автореф. 
дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с. — Бібліогр.:                          
с. 16—17 (10 назв). — [2005-15655] УДК 821.161.1-3.09 

3963. Комінарець Т.В. Російська постмодерністська література кінця ХХ — початку                          
ХХІ століття: стильові модифікації та стратегії художнього пошуку (на матеріалі прози і 
драматургії): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-15656] УДК 821.161.1.09 

3964. Копач О.О. Сучасна російська антиутопія (1980—2000-ті роки): традиції та новатор-
ство (проза): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадсь-
кого. — Сімферополь, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2005-15667] 

 УДК 821.161.1.09 
3965. Косенко Н.Є. Дискурс театру у французькій драматургії ХVІІ століття: Автореф.                          

дис. ... канд. філол. наук: (10.01.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2005-15679] УДК 821.133.1-2.09 

3966. Мамай Н.М. Концепція особистості в драматургії Л. Андреєва: Автореф. дис. ... канд. 
філол. наук: (10.01.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв) та 
в підрядк. прим. — [2005-16088] УДК 821.161.1-2.09 

3967. Сейтяг’яєв Н.С. Історична проза в кримськотатарській літературі ХV —ХVІІІ ст.: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.10) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-16804] УДК 821.512.19-3.09"14/17" 

3968. Чертенко О.П. Особливості розвитку художньої системи Макса Фріша (на матеріалі 
прозових творів): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.04) / НАН України, Ін-т л-ри                          
ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2005-12438] 

 УДК 821.112.2(494)-3.09 
3969. Якубовська Н.О. Своєрідність трансформації мотивів гомерівської "Одіссеї" в євро-

пейській літературі ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.04) / НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-12698] 

 УДК 82(4)-343.09“19” 

821.161.2.0 Українська література 

3970. Бабенко І.Д. Жанрова диференціація і поетика українського історичного оповідання 
ХІХ — початку ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. 
— Дніпропетровськ, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2005-13131] 

 УДК 821.162.2-321.6.09"18|19" 
3971. Білоус Н.В. Стильові особливості моделювання жіночих характерів в українській 

літературі другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). —                          
[2005-13173] УДК 821.161.2.09"18/19" 

3972. Давидова-Біла Г.В. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки: 
Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.01; 10.01.06) / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 
2005. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 та в підрядк. прим. — [2005-14509] УДК 821.161.2.09"19" 
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3973. Заболотна Т.В. Епістолярна спадщина В. Винниченка: адресування і стиль: Автореф. 
дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2005-15124] УДК 821.161.2-6.09 

3974. Кремінь Т.Д. Концептуалізація історіософського міфу у ліриці 1960—80-х рр.: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-15696] УДК 821.161.2.09 

3975. Мариненко Н.В. Інтелектуальна проза В. Петрова: жанрово-стильові особливості: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. —                          
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2005-16091] УДК 821.161.2-31.09 

3976. Микитенко А.М. Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памф-
летів і нарисів Миколи Хвильового): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2005-16272] 

 УДК 821.161.2.-92.09 
3977. Полякова Г.О. Притча та притчевість в історичній прозі Валерія Шевчука: Автореф. 

дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с. — Бібліогр.:                          
с. 18 (4 назви). — [2005-16668] УДК 821.161.2-31.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 
3978. Сапожников І.В. Пізній палеоліт степів південного заходу України: хронологія, 

періодизація і господарство: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.04) / НАН України, Ін-т архео-
логії. — К., 2005. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (55 назв). — [2005-16795] 

 УДК 903.4(477.73/.74)"6325" 
3979. Черненко О.Є. Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896—1948 рр.): 

Автореф. дис.... канд. іст. наук: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2005. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2005-12301] УДК 904:069](477.51)“1896/1948” 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі. 
Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 
3980. Барна І.М. Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах Тернопільської області): 

Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 19 с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2005-13150] УДК 911.3:323.11](477.84) 

3981. Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, 
практики: Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 33 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 27—30. — [2005-14580] УДК 911.3:323.11](477) 

3982. Домаранський А.О. Концепція ландшафтного різноманіття як основа оптимізації ме-
режі природно-заповідного фонду (на прикладі Кіровоградської області): Автореф. дис. ... канд. 
геогр. наук: (11.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-14585] УДК 911.2:502.5(477.65) 

3983. Ільїна О.В. Еколого-географічний аналіз боліт Волинської області: Автореф. дис. ... 
канд. геогр. наук: (11.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 18—19. — [2005-15463] УДК 911.2:556.56](477.82) 

3984. Корогода Н.П. Методика геоінформаційного математично-картографічного моделю-
вання проектної регіональної екомережі в басейні Росі: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.11) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— [2005-15670] УДК 911.9:502.13 

3985. Шабашова Л.Ю. Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури 
населення (на прикладі Закарпатської області): Автореф. дис.... канд. геогр. наук: (11.00.02) / НАН 
України, Ін-т географії. — К., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2005-12323] 

 УДК 911.3(477.87) 
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929 Біографічні та подібні дослідження 

Див.   2830, 3987-88 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

3986. Сусликов В.Є. Законодавчі акти Росії як джерело до історії півдня України ХVІІІ сто-
ліття (1700—1775 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2005-11809] 

 УДК 930:340.13(470)(093.2)+94(477.7)"1700/1775" 

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. Дипломатика. 
Епіграфіка. Палеогеографія 

3987. Келембет С.М. Князі Нижегородсько-Суздальської землі в кінці XIV — середині XV 
століть (історико-генеалогічний дискурс): Автореф.  дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06)  / Дніпро-
петр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (3 назви) та в підрядк. прим. 
— [2005-15538] УДК 930.2:929.731](470-18)"13/14" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

3988. Волкотруб Г.К. Пилип Васильович Клименко (1887—1955) — історик, джерелозна-
вець, архівознавець: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ 
арх. справи та документознав. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2005-13685] 

 УДК 930.25(477)(092)"1887/1955" 
3989. Діденко Л.М. Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, 

організація, використання: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.10) / Держ. ком. арх. України 
Укр. НДІ арх. справи та документознав. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
[2005-14571] УДК 930.25:069](477.41)"1920/2005" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 
3990. Караульна О.М. Південь України кінця ХІХ — початку ХХ століття в контексті ук-

раїнського культурно-національного відродження: Автореф.  дис. ... канд. іст. наук: (17.00.01)  / 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в під-
рядк. прим. — [2005-15530] УДК 930.85(477.7)"189/191" 

3991. Процик Л.Л. Театр імені Івана Франка: становлення та тенденції розвитку (20-ті рр. 
ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — 
К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2005-16685] УДК 930.85:792.2(477-25)"192" 

94 Всесвітня історія 
3992. Герасимчук Т.Ф. Країни Центральної Європи в політиці Європейського Союзу 

(1989—2004рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / НАН України, Ін-т історії України. — 
К.,  2005. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2005-15116] УДК 94(100):327.39(4)"1989/2004" 

3993. Горбач Ю.С. Взаємовідносини Німеччини і країн Вишеградської групи (1991—2004 рр.): 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав.                          
ім. М.С.Грушевського. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — 
[2005-14092] УДК 94(4-191.2+430)"1991/2004" 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 
3994. Сіромський Р.Б. Проблема Квебеку і канадський федералізм (1960—1982 рр.): Авто-

реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2005-16823] УДК 94(100):323.172(714)"1960/1982" 
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3995. Стрільчук Р.С. Реформування економічних відносин в Польщі наприкінці 80-х —                          
на початку 90-х років ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Чернів. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-11797] 

 УДК 94(438):332.021.8]"1989/1993" 
3996. Христюк Т.А. Політична опозиція в Росії (кінець 1980-х — 2000 рр.): Автореф. дис.... 

канд. іст. наук: (07.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20  с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-12237] УДК 94(470+571):321.01]"1987/2000" 

3997. Чорногор Я.О. Утворення партії "Зелених" та її роль в суспільно-політичному житті 
ФРН (1977—1993 рр.): Автореф. дис.... канд. іст. наук: (07.00.02) / НАН УКраїни, Ін-т укр. архео-
графії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) 
та в підрядк. прим. — [2005-12317] УДК 94(430):329]"1977/1993" 

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нового і новітнього часу 

3998. Тайді Т.Ю. Союз чорних клобуків (тюркське об’єднання на Русі ХІ—ХІІІ ст.): 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / НАН України, Ін-т сходознав. ім. А.Кримського. — К., 
2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — [2005-11816] УДК 94(477):39-057.66(=512.1)]"10/12" 

94(477) Історія України 

3999. Абібуллаєва Д.І. Формування і розвиток державної системи народної освіти кримсь-
ких татар (1870-1920 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Нац. акад. наук України, Ін-т 
сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). —                          
[2005-12718] УДК 94(477.75):37(=512.19)"1870/1920" 

4000. Баглікова М.С. Німецькі військовополонені в Донбасі (1943—1954 рр.): Автореф. 
дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17                          
(8 назв) та в підрядк. прим. — [2005-13137] УДК 94(477.6):355.257.7(=112.2)]"1943/1954" 

4001. Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / 
НАН України, Ін-т історії України. — К.,  2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви) та в 
підрядк. прим. — [2005-13166] УДК 94(477.75)"1917/1920" 

4002. Бобко Т.Г. Православне духовенство в суспільному житті України 20—30-х рр. ХХ ст.: 
Автореф. дис.... канд. іст. наук (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2005-13272]УДК 94(477):271.222-725]"192/193" 

4003. Бурмага В.П. Здійснення радянської продовольчої політики на Катеринославщині в 
1919—1923 роках: військово-політичний аспект: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / 
Дніпрпетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — [2005-13380] УДК 94(477.63):323.2]"1919/1923" 

4004. Ващук Д.П. Обласні привілеї Волині та Київщини: генеза і функціонування в другій 
половині ХV — першій третині ХVІ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, 
Ін-т історії України. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
[2005-13403] УДК 94(477.82+477.41):353.087]"14/15" 

4005. Вовк С.О. Становлення та розвиток міжрегіонального співробітництва прикордонних 
областей України і Російської Федерації (наприкінці ХХ ст. — на початку ХХІ століття): Автореф. 
дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2005-13672] УДК 94(477):341.23]"199/200" 

4006. Волощук М.М. Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та 
Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ—ХІІІ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / 
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 
[2005-13688] УДК 94(477.83/.86:439):327]"1187/1301" 

4007. Глушенок Н.М. Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941—1944 рр.: 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. —                          
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2005-13894] 

 УДК 94(477)+338.43.02(430:477)"1941/1944" 
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4008. Голик Р.Й. Уявлення про надприродне в українській культурі Х—ХVІІІ ст.: Автореф. 
дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип'якевича, Ін-т на-
рознав. — Львів, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2005-13903] 

 УДК 94(477):398.4(=161.2)]"09/17" 
4009. Гончаренко О.М. Голокост на території Київщини: загальні тенденції та регіональні 

особливості (1941—1944 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т                          
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв) та в під-
рядк. прим. — [2005-14086] УДК 94(477):323.28]"1941/1944" 

4010. Гурак І.Ф. Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини 
(60-ті роки ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 19  с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
[2005-14500] УДК 94(477):378-057.87]"1861/1914" 

4011. Демидович Л.С. Політика радянської влади щодо православної церкви в Україні                       
в період НЕПу (1921—1928 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. пед. ун-т                          
ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви) та в підрядк. прим. —                          
[2005-15119] УДК 94(477):271.2]"1921/1928" 

4012. Доценко В.О. Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті — 30-ті роки 
ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — 
К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — [2005-15120] 

 УДК 94(477):332.2(=411.16)]"192/193" 
4013. Дудка Л.О. Спілка войовничих безвірників в антирелігійній пропаганді в Україні                          

(20-ті — 40-ві роки ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Мо-
гилян. акад.". — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2005-14794] 

 УДК 94(477):329.361]"192/194" 
4014. Заяць О.А. Міське громадянство Львова ХV—ХVІІІ ст. (за реєстрами прийняття до 

міського права): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2005-15141] 

 УДК 94(477.83):316.334.56]"14/17" 
4015. Зибачинський І.В. Соціально-економічний, суспільний та культурний розвиток Пів-

нічної Бессарабії у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) 
/ Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 
[2005-15144] УДК 94(477.85+478):304]"1868/1914" 

4016. Зиза М.М. Зміни виробничих відносин в українському селі (друга половина ХХ — 
початок ХХІ століття): історичний аспект: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2005-15145] УДК 94(477):338.43.02]"19/20" 

4017. Іщук О.С. Діяльність молодіжних структур ОУН як складова українського національ-
но-визвольного руху у 1939—1955 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (09.00.12) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 та в підрядк. 
прим. — [2005-15471] УДК 94(477):329.78]"1939/1955" 

4018. Комарніцький О.Б. Містечка Правобережної України в добу української революції 
1917—1920 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. — Чернівці, 2005 . — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (30 назв). — [2005-15654] 

 УДК 94(477.4-22)"1917/1920" 
4019. Короленко Б.А. Інкорпорація Криму Російською імперією у 1783—1796 рр.: політич-

ний та етносоціальний аспекти: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т                          
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
[2005-15671] УДК 94(477.75)"1783/1796" 

4020. Кузьмук О.С. Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в ХVІІ—                         
ХVІІІ ст.: еволюція взаємовідносин: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т                          
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. прим. —                          
[2005-15756] УДК 94(477)"16/17":27-523.6-055.1(477-25) 
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4021. Марченко О.М. Сільське населення Степового Побужжя кінця ХVІІІ — початку ХХ ст.: 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2005. — 19  с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-16100] УДК 94(477.73)"17/19" 

4022. Морозова А.В. Єврейське населення Лівобережної України (друга половина ХІХ — 
початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — 
Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2005-16293] 

 УДК 94(477.5)(=411.16)"18/19" 
4023. Ніколаєва Т.М. Внесок підприємців в освітньо-культурний розвиток України (остан-

ня третина ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — [2005-16322] УДК 94(477):338.22-051-056.87 

4024. Новікова С.В. Внесок греків в економічний розвиток Північного Приазов’я (друга по-
ловина ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / НАН України,                          
Ін-т історії України. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 
[2005-16328] УДК 94(100):330.34(477.7)"18/19" 

4025. Прокопчук Л.В. Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті 
роки ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2005. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2005-16683] 

 УДК 94(477):271.2"199" 
4026. Сафонова Н.М. Реформування системи вищої освіти в Україні (90-ті рр. ХХ — по-

чаток ХХІ ст.): історичний аспект: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Східноукр. нац.                          
ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-16799] 

 УДК 94(477):378.014.3]"199/200" 
4027. Хаваджи Д.Р. Політико-правове регулювання національної депортації з Кримської 

АРСР та репатріації до Автономної Республіки Крим у складі України (1941—1996 рр.): історико-
правове дослідження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-12434] УДК 340.12+94(477.75)"1941/1996" 

4028. Хоменко Т.В. Київське товариство західних земств (1912—1919): науково-організа-
ційні та концептуальні основи функціонування в галузі механізації сільського господарства: Авто-
реф. дис.... канд. іст. наук: (07.00.07) / Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К.,  2005. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — [2005-12232] 

 УДК 94(477):631.3]"1912/1919" 
4029. Чайка Н.Г. Становлення та розвиток наукових установ при сільськогосподарських то-

вариствах Правобережної України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис.... канд. 
іст. наук: (07.00.07) / Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2005. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (18 назв) та в підрядк. прим. — [2005-12255] УДК 94(477.4):631.117.4]"188/191" 

4030. Чернега П.М. Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності 
СРСР в роки Другої світової війни 1939—1945 : Автореф. дис.... д-ра іст. наук: (07.00.01) /                          
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (38 назв) та в підрядк. прим. — 
[2005-12300] УДК 94(477)"1939/1945" 

4031. Чорна Л.В. Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства і його 
роль в українському національному відродженні: Автореф. дис.... канд. іст. наук: (07.00.01) /                          
Одес. нац. ун-т. — Одеса, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
[2005-12311] УДК 94(477) 

4032. Шліхта І.В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму: Авто-
реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2005-12460] УДК 94(477):172.15-051(=161.2) 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

                                                           
*Номери, що відносяться до прізвищ осіб, про яких йдеться у виданні, подано в круглих 

дужках. 

Абібуллаєв М.С. 2808 
Абібуллаєва Д.І. 3999 
Абрамкіна Н.В. 3958 
Абрамов Д.В. 3722 
Абрамський М.І. 3878 
Абу Айаш Т.А. 2788 
Авдоніна О.В. 3478 
Авєршин А.О. 2850 
Авраменко Н.Л. 3222 
Адаменко Т.І. 3367 
Александров І.В. 3661 
Алексєєв В.М. 3099 
Алжнєв Ю. (3914) 
Аль Зубі І.Я.М. 3879 
Альбахлул.Ахмед І.А. 2789 
Альошина Р.М. 3475 
Андреєв Л. (3966) 
Андреєва О.А. 3866 
Андрєєв Є.П. 3872 
Андрющенко Д.В. 3512 
Аніловська Г.Я. 2912 
Аннєнкова Н.Г. 3874 
Антипов В.В. 3055 
Антоненко І.Є. 2809 
Арендар Л.А. 3675 
Аровіна М.П. 3100 
Аронова М.М. 3476 
Артамонов Ю.В. 3361 
Артемчук А.П. 3575 
Артемчук І.В. 3180 
Артюхова О.В. 3163 
Атрощенко Т.О. 3137 
Ахаїмова А.О. 3898 
Ахмад Шаук (3961) 
Бабелюк В.Є. 3576 
Бабенко В.Г. 3192 

Бабенко І.Д. 3970 
Бабич В.А. 3045 
Бабич В.Л. 3744 
Бабич В.М. 3231 
Бабич О.Б. 3101 
Бабій К.В. 3682 
Бабіченко В.В. 3810 
Баглікова М.С. 4000 
Багратіон- 
Мухранська К.В. 3221 
Багрій Т.В. 2966 
Бажай С.А. 3847 
Базжин Л.І. 3702 
Бакаєв О.Л. 3015 
Бакланов О.В. 3270 
Баланда О.В. 3380 
Балдич Н.І. 3102 
Балицький Є.В. 3017 
Балінченко С.П. 2835 
Баллін М.П. (2830) 
Барабаш Г.О. 3092 
Баранник В.В. 3683 
Барболіна Т.М. 3265 
Барвінський В. (3910) 
Барвінченко О.В. 3749 
Бардахівська К.І. 3461 
Барило О.Г. 3457 
Барна І.М. 3980 
Бархаєв П.Ю. 3239 
Басюк Н.А. 3164 
Баташова М.Є. 3386 
Безбабічева О.І. 3703 
Безверхий О.І. 3323 
Беззубченко О.А. 3018 
Безлічко Н.Ю. 3904 
Безлюдько І.О. 3080 

Безрук Т.О. 3541 
Бейцун С.В. 3862 
Бекетова Ю.В. 3185 
Белз О.Г. 2913 
Бельський Д.В. 3240 
Бендюг В.І. 3223 
Бердичевський О.М. 3296 
Березівська О.Й. 2967 
Берідзе М.Н. 3046 
Бермес І.Л. 3906 
Бернс Р. (3221) 
Бескорса В.М. 3895 
Бєлоусова І.Б. 3387 
Бикова О.Ю. 3085 
Бикова Т.Б. 4001 
Білан П.В. 3389 
Білан Ю.В. 3008 
Біленький О.Ю. 3811 
Білічук С.В. 3311 
Білобрин М.С. 3564 
Білорус І.О. 3040 
Білоскурський Р.Р. 2914 
Білоус Ж.А. 3069 
Білоус Н.В. 3971 
Білоусова Н.А. 3609 
Більцан О.В. 3540 
Біркович Р.В. 2906 
Біруля В.В. 3125 
Бірюков О.Б. 3662 
Благовірна Н.Б. 2831 
Блажевич Л.Ю. 3745 
Близнюк В.В. 3324 
Блінцов С.В. 3880 
Бліхарський З.Я. 3697 
Бобко Т.Г. 4002 
Боброва А.Г. 2904 
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Богдан С.М. 3193 
Богданов В.Б. 3441 
Богданова Н.В. 3777 
Богословська А.Б. 3616 
Богуславський А.С. 3549 
Боднар Т.В. 3081 
Бойко М.С. 3241 
Бойко О.В. 2932 
Бойко Р.В. 3796 
Бойко С.М. 2865 
Бойко Т.К. 3698 
Бойченко А.Д. 3479 
Бойченко С.Г. 3368 
Болотова О.В. 3462 
Болтянська Н.І. 3723 
Бондар О.Г. 3094 
Бондар С.В. 2833 
Бондаревська І.А. 2848 
Бондаренко В.А. 3755 
Бондаренко Г.М. 3550 
Бондаренко Н.П. 3589 
Бондаренко П.Г. 3772 
Бондарєв Є.В. 3463 
Бондарчук О.М. 3297, 3480 
Бондарь В.І. 3733 
Бонцевич Р.О. 3496 
Борданов С.В. 3019 
Борисов О.О. 3931 
Боровицька Г.О. 3260 
Бортницька Л.П. 2968 
Бостан А.І. 3335 
Боцян Т.В. 3797 
Браніцька Т.Р. 3165 
Бредіхіна В.Л. 3097 
Бреславець В.С. 3649 
Бриков А.М. 3863 
Брильов О.А. 3087 
Бринь В.В. 3497 
Бринь Т.М. 3907 
Бровченко І.О. 3277 
Брусніцин Д.Є. 2947 
Бугаєнко В.В. 3481 
Бугрій А.М. 2790 
Бугрова О.О. 2969 
Будко Г.Ю. 3437 
Бужанська М.В. 3336 

Булгаков С.М. (2896) 
Булік Ю.В. 3673 
Булка Н.І. 2851 
Булкін А.І. 3908 
Буніна Л.М. 3138 
Бурда-Лассен О.В. 3929 
Бурлак С.М. 2873 
Бурма Т.Г. 2915 
Бурмага В.П. 4003 
Буртіна І.Я. 3482 
Буруніна Ж.Ю. 3714 
Бусова Н.А. 2836 
Бусько М.В. 3701 
Бутенко Т.І. 3663 
Буцик І.М. 3194-95 
Буяло О.В. 3695 
Ваврик Р.В. 3139 
Вайсфельд Н.Д. 3325 
Ваксман Л.Л. 3242 
Вакуленко В.В. 3513 
Валько Н.В. 3263 
Ванін В.А. 3281 
Варенко В.М. 3166 
Варнавська І.В. 3167 
Варфоломєєва І.В. 2791 
Варченко О.М. 3012 
Василенко І.Ю. 3140 
Василенко С.Л. 3292 
Василішин Р.В. 3724 
Васілевський О.М. 3617 
Васнєцов М.В. 3286 
Васюта С.О. 3756 
Васютинський В.О. 2891 
Васякіна Л.О. 3577 
Вахнюк С.В. 2916 
Вахонєва Т.М. 3072 
Ващенко Л.О. 3812 
Ващук В.Ф. 2970 
Ващук Д.П. 4004 
Вдовенко С.М. 3103 
Величко О.В. 3298 
Венгер В.В. 2971 
Венгер Л.О. 3838 
Вербець В.В. 3196 
Вергун А.Р. 3483 
Веремчук Ю.В. 3956 

Вержановська М.Р. 3618 
Вержбицька О.М. 3565 
Верзун А.А. 2972 
Веріжнікова І.В. 3426 
Верховський В.В. 3551 
Верхоглядова Н.І. 2973 
Вєтрова С.С. 2887 
Винниченко В. (3973) 
Винниченко О.Б. 3356 
Вихованець В.І. 3390 
Вишневський В.О. 3552 
Вишнякова К.Л. 3341 
Вінницька А.Б. 3590 
Владимиров Д.О. 3287 
Власенко В.В. 3773 
Власенко Д.І. 3236 
Власенко О.М. 3141 
Власов Г.О. 3844 
Власова О.В. 3438 
Вовк С.О. 4005 
Водолажський М.Л. 3498 
Войнаровський А.М. 3197 
Войтенко Д.О. 3025 
Войтків С.В. 3676 
Войтович В.В. 3312 
Войцещук А.Д. 3013 
Войчук С.І. 3409 
Волик Л.В. 3142 
Волик О.Т. 3514 
Волков В.А. 2792, 3639 
Волков В.М. 3619 
Волкова О.О. 3016 
Волкова О.Ю. 3243 
Волкотруб Г.К. 3988 
Волочнюк Д.М. 3347 
Волошина О.В. 2892 
Волощук М.М. 4006 
Волчок Д.Л. 3699 
Волювач О.В. 3337 
Волянський Р.С. 3881 
Воробець Д.З. 3542 
Воронова О.В. 3076 
Воропаєв В.О. 3334 
Воскобійник А.В. 3278 
Воскресенська О.М. 3362 
Врона І.Т. 3890 
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Вуйчик М.В. 3313 
Вусатий Р.О. 3746 
В’юницька О.І. 2907 
Вяткіна Т.Г. 2974 
Габа В.В. 3791 
Габчак Н.Ф. 3359 
Гаврик Н.Л. 3774 
Гаврилів Р.І. 3839 
Гавриш Т.В. 3848 
Гадецький В.Г. 3813 
Гай О.М. 2917 
Гайденко І.А. 3909 
Гайналь Т.О. 2837 
Галаган Т.О. 3736 
Галайчук І.Й. 3464 
Галасюк В.В. 3814 
Галета Я.В. 3186 
Гальченко Г.І. 2838 
Галюк І.Б. 2975 
Гамма Т.М. 2810 
Ганусич В.О. 3798 
Гарват О.А. 3815 
Гарміш А.Р. 3553 
Гарміш О.О. 3554 
Гевик В.Б. 3314 
Гевко І.Б. 3670 
Гейліген Ф. (2886) 
Гембарук А.С. 3187 
Генсерук Г.Р. 3143 
Герасименко М.В. 3117 
Герасимчук Т.Ф. 3992 
Герасимюк І.Є. 3499 
Герілович А.П. 3766 
Гетман Ю.В. 3585 
Гіджеліцький В.М. 3852 
Гільберг Т.Г. 2939 
Гірна О.Б. 2811 
Гісцева О.А. 3465 
Гітіс В.Б. 2793 
Главацький І.М. 3305 
Гладир А.І. 3620 
Гладун О.В. 3274 
Глушенок Н.М. 4007 
Глущенко Л.А. 3410 
Гнатко К.В. 3586 
Гнесь Л.Б. 3899 

Гнилиця І.Д. 3664 
Гоголь М.І. 3658 
Гогуленко О.В. 3543 
Год Б.В. 3144 
Годованець Ю.Д. 3515 
Голик Р.Й. 4008 
Голобородько К.К. 3381 
Головачов О.В. 3427 
Головецький І.І. 3784 
Голодрига О.В. 3750 
Голофаєва І.П. 3816 
Голубенко А.В. 3411 
Голубєва І.Є. 2879 
Голубєва Н.Ю. 3084 
Гольцев А.С. 3326 
Голюк В.Я. 3020 
Голяка С.К. 3442 
Гондуленко Н.О. 3500 
Гончаренко А.В. 3795 
Гончаренко М.М. 2834 
Гончаренко О.М. 4009 
Гончаров А.В. 3647 
Гончарова Н.В. 2948 
Гончарова О.С. 3484 
Гончарук А.Я. 2949 
Гончарук О.О. 3566 
Горб Н.О. 3056 
Горбач Ю.С. 3993 
Горбенко М.О. 3458 
Гордієнко Л.О. 3126 
Гордон В.Б. 2952 
Горелік В.В. 3567 
Горенко Т.І. 2976 
Горінецький Й.І. 3026 
Горкавенко В.М. 3272 
Горобець В.Ю. 3315 
Горобець Н.М. 3485 
Городянська Л.В. 3799 
Гортинська О.М. 3555 
Горян Е.В. 3047 
Горячев А.Г. 3486 
Горященко К.Л. 3640 
Господарьов Д.В. 3391 
Готинян В.В. 2866 
Гошкодеря І.Ю. 3591 
Грабовська О.О. 3086 

Грабовський Є.М. 2918 
Гранін В.Л. 3073 
Гранкіна В.В. 3659 
Гранчак В.М. 3338 
Гречка Г.М. 3785 
Григоренко Л.Є. 3449 
Григоренко О.В. 3853 
Григоренко Т.В. 3944 
Григор’єв А.В. 2794 
Григорьєва О.В. 3592 
Гридасова О.І. 3556 
Гринавцева О.В. 3800 
Гриник І.В. 3731 
Гринченко О.О. 3788 
Гринько О.Л. 2953 
Гриньов А.О. 3677 
Гринюк І.І. 3392 
Грисюк Ю.С. 2812 
Гриценко С.В. 3466 
Гришин А.В. 3700 
Грищук Л.В. 3348 
Гріненко О.О. 3041 
Громанчук С.П. 3593 
Грунтовський А.Г. 3557 
Грушевський О.М. 3369 
Грязнов І.О. 3118 
Гуглич С.І. 3869 
Гузіль Н.І. 3244 
Гук Ю.М. 3558 
Гулеватий А.А. 3127 
Гульчак О.Д. 3789 
Гуляницький Л.Ф. 3266 
Гуменюк Р.М. 2795 
Гупало О.В. 3665 
Гурак І.Ф. 4010 
Гуренко О.І. 3198 
Гурняк О.М. 3443 
Гуцуляк Б.І. 3353 
Гуцуляк І.Г. 3945 
Гуцуляк О.Б. 2839 
Давиденко К.В. 3737 
Давидова Н.О. 3074 
Давидова Ю.В. 3594 
Давидова-Біла Г.В. 3972 
Давидович О.І. 3014 
Даниленко Л.І. 3128 
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Данилишин В.І. 2813 
Данилко В.К. 2876 
Данилко В.О. 3595 
Данилович Г.В. 3393 
Данильєва І.Е. 3048 
Данкевич А.Є. 3719 
Данько М.І. 3792 
Дацун Ю.М. 3712 
Двірний О.І. 3275 
Дегтяренко Т.М. 3181 
Дегтярьова І.О. 3104 
Дейкун І.М. 3868 
Дейнега І.О. 2919 
Демидович Л.С. 4011 
Демидюк М.А. 3725 
Деміденко Л.А. 3428 
Демура Т.О. 2977 
Демчак Р.Є. 3105 
Демченко А.І. 3684 
Дем’янченко А.Г. 3817 
Дем’янюк М.М. 3738 
Денисенко В.В. 3145 
Денисова О.М. 3544 
Денисюк І.Т. 3327 
Дерев’янченко О.В. 2796 
Дерезюк А.В. 3436 
Дерішов С.В. 3596 
Деркач І.О. 2920 
Джабраілов Р.А. 3070 
Джам М.А. 3739 
Джеймісон Ф. (2840) 
Джоган О.І. 3846 
Дзундза А.І. 3199 
Дзьобань О.П. 2888 
Дзядевич С.В. 3434 
Діденко Л.М. 3989 
Діденко О.М. 2921 
Діденко Ю.В. 3371 
Дідківська Н.А. 3057 
Дідур С.В. 2922 
Дільна Н.З. 3245 
Дічек Н.П. 3129 
Дмитренко М.А. 2897 
Дмитренко М.Й. 2871 
Дмітрієв М.О. 3516 
Дмітрієва Н.В. 3459 

Дністрянський М.С. 3981 
Довганик  
(Кононенко) В.В. 3517 
Довгич О.О. 3919 
Долгополов П.В. 3793 
Долженков О.О. 2899 
Домаранський А.О. 3982 
Домбровська О.В. 3049 
Донцов Д. (4032) 
Донченко Н.В. 3467 
Донченко О.В. 3168 
Дорожовець Н.М. 3875 
Дорошенко В.О. 3299 
Дорошенко- 
Кравчик М.В. 3597 
Доценко В.О. 4012 
Дробецька І.В. 3382 
Дробот Л.Б. 3388 
Дрогобицький Ю.В. 3621 
Дрозд О.М. 3754 
Дроздов С.Є. 3779 
Дубей Н.В. 3477 
Дубенко О.О. 2978 
Дубівська С.С. 3568 
Дубовик Л.І. 3946 
Дудін О.В. 3674 
Дудка Л.О. 4013 
Дудка М.І. 3751 
Дунаєва О.В. 3377 
Дурицький В.В. 2940 
Дурягіна З.А. 3864 
Дякова О.В. 3468 
Дяченко А.Ю. 3920 
Дячук М.В. 3707 
Євграфова Є.П. 3027 
Євдокименко В.О. 3840 
Євдоченко О.М. 2979 
Євсеєнко Т.П. 3849 
Євтушенко О.І. 3042 
Євтушина Т.О. 3947 
Єгоров Ю.О. 3288 
Єжов А.В. 3578 
Єльникова О.В. 3169 
Єракова Л.А. 3182 
Єрмолаєва Г.А. 2829 
Єрмолаєва М.В. 3501 

Єрфорт І.Ю. 2980 
Єрьомкін Є.А. 3666 
Єсипова С.І. 3518 
Єфімов О.М. 3077 
Жайворонок С.О. 3598 
Жарова І.О. 3559 
Жаровський А.М. 3671 
Железняк В.Ю. 2814 
Жерновий І.А. 2981 
Жигайло Г.І. 3801 
Жикаляк М.В. 3373 
Жмуд Н.В. 3217 
Жук Г.В. 3910 
Жук Д.О. 3622 
Жуков Ю.Є. 3818 
Жуковський В.К. 3328 
Жулковський В.В. 3599 
Журавель Т.О. 3412 
Журавльов В.В. 3429 
Жучок А.В. 3232 
Забавський Б.В. 3233 
Забловський А.В. 3219 
Заболотна Т.В. 3973 
Заболотний І.П. 3623 
Заваженко Т.М. 2840 
Завєтний С.О. 2841 
Заводник В.В. 3229 
Загороднюк С.М. 3246 
Заіка А.В. 3519 
Заїка С.С. 3767 
Зайцев Б.П. 3329 
Зайцев О.О. 3579 
Зайцева Н.В. 2950 
Зайцева С.Л. 3930 
Зайченко П.О. 3487 
Зайчук О.Б. 3089 
Замковий В.Є. 3654 
Заморський В.В. 3757 
Зарва В.А. 3957 
Засласький Б.Г. 3354 
Заяць О.А. 4014 
Звонарьова О.В. 3282 
Зеленін С.В. 3289 
Зибачинський І.В. 4015 
Зиза М.М. 4016 
Зіневич Н.О. 3218 
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Зінченко Р.М. 3678 
Зінченко Т.М. 3502 
Злепко Н.П. 2954 
Зозуля О.О. 3560 
Золотарьова С.А. 3778 
Золотухін С.Е. 3520 
Зоренко О.В. 3644 
Зорій Я.Б. 3119 
Зуб С.С. 3306 
Зубик С.В. 3679 
Зубов Д.А. 3882 
Зубов М.І. 3942 
Зубок Т.О. 3734 
Зубчик О.А. 2867 
Зуєва В.І. 3130 
Зюзін Д.Ю. 3624 
Ібатуліна Ю.В. 3413 
Іванісов О.В. 3819 
Іванов В.В. 3450 
Іванов М.С. 2898 
Іванов Ю.Е. 3349 
Іванович Г.В. 3430 
Іваньков І.В. 3028 
Івасишин Т.М. 3058 
Іващенко Г.А. 3820 
Ігнатенко Є.В. 3911 
Ігнаткіна О.В. 3488 
Ігнатов С.Н. 2933 
Ігнатова О.А. 2955 
Ільїна І.С. 3694 
Ільїна О.В. 3983 
Ільків В.С. 3247 
Ільницька Л.В. 2849 
Ільченко В.В. 3704 
Інюшев В.В. 3611 
Іовенко А.В. 3768 
Іонін В.О. 3856 
Ірха Л.І. 3802 
Іщук О.С. 4017 
Йовенко Л.І. 3200 
Кавацюк М.О. 3309 
Кавацюк О.О. 3310 
Каджаметова Т.Н. 2934 
Казанчан А.А. 3050 
Каланджи І.А. 3821 
Калашник Л.С. 3131 

Каленський А.А. 3120 
Калінов А.П. 3625 
Калмиков С.Т. 3912 
Кальчук С.В. 3685 
Калюжна Н.Г. 2815 
Каменська Т.О. 3803 
Кам’янська Ю.В. 2842 
Каплун Т.М. 3913 
Каптюрова О.В. 3932 
Караєва Н.В. 2941 
Карамишева І.Д. 3933 
Караульна О.М. 3990 
Кареліна О.В. 3201 
Каржинерова Т.І. 3891 
Карликова М.П. 3261 
Карман З.М. 3822 
Карташов Л.Є. 3823 
Карчевський І.Р. 2893 
Квасній Л.Г. 2816 
Келембет С.М. 3987 
Кенані С.Б.Р. 3921 
Кирилов Ю.Є. 3021 
Кілесса В.В. 3503 
Кіптела Л.В. 3854 
Кірносова Н.А. 3959 
Кір'ян М.М. 3202 
Кісь В.М. 3893 
Кіцера О.О. 3504 
Клименко П.В. (3988) 
Клименко П.П. 3439 
Кміта І.В. 3505 
Кобзар Г.Л. 3469 
Кобзар О.І. 3960 
Кобзиста О.О. 3824 
Ковалевич В.М. 2982 
Коваленко О.І. 3203 
Ковалик А.П. 3506 
Ковалів Є.О. 3883 
Коваль Г.І. 2797 
Коваль Н.М. 3453 
Ковальова Н.М. 2983 
Ковальова С.О. 3350 
Ковальчук В.М. 2830 
Ковальчук Л.І. 3489 
Ковальчук М.В. 3435 
Ковальчук О.Я. 3264 

Ковтонюк Д.О. 3248 
Кожель Н.О. 2956 
Кожолянко О.В. 3220 
Кожухар І.Ф. 3650 
Козлов З.В. 3271 
Козяр М.М. 3188 
Колдовський В.В. 2817 
Коленко О.І. 3569 
Колесніков Б.П. 3106 
Колеснікова І.А. 3521 
Колєчкін В.П. 3121 
Колінець Л.Б. 3022 
Колодич О.Б. 3183 
Колодко В.О. 3961 
Колодько Т.М. 3146 
Коломзаров Ю.В. 3279 
Колосов С.А. 3845 
Колтунов О.Ю. 2900 
Комарніцький О.Б. 4018 
Комаров С.А. 3962 
Комінарець Т.В. 3963 
Комінко Л.В. 3545 
Конах В.К. 2901 
Кондратенко І.П. 3637 
Кондрацька Л.П. 2818 
Коноваленко О.Д. 3708 
Коновалова О.В. 3896 
Кононов І.Ф. 2880 
Коноплянко З.Д. 3267 
Концур В.М. 3507 
Копач О.В. 3444 
Копач О.О. 3964 
Корнійчук О.П. 3522 
Корогода Н.П. 3984 
Короленко Б.А. 4019 
Короновський В.Є. 3300 
Коропатнік І.М. 3051 
Коротєєв В.В. 3626 
Короткий Ю.В. 3470 
Коруняк О.П. 3727 
Корчевна Л.О. 3029 
Коршук Р.М. 2909 
Косачова Л.В. 3170 
Косенко В.В. 3107 
Косенко Н.Є. 3965 
Косінський Р.А. 3825 
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Коссак Г.М. 3171 
Коссе Д.Д. 3090 
Костів М.В. 3052 
Костяшкін І.О. 3095 
Котик Т.М. 3172 
Котлярова Т.О. 2874 
Кохана Т.М. 3763 
Коцкулич Т.Я. 3804 
Кошевецька Г.С. 3805 
Кравченко О.І. 3561 
Кравченко Р.В. 3508 
Крамаренко М.Л. 3934 
Красавіна В.В. 3948 
Красницький І.В. 3059 
Красножон О.Б. 3147 
Краузе О.І. 2935 
Кремінь Т.Д. 3974 
Крентовська О.П. 3108 
Кривенда В.Ю. 3109 
Кривов’яз А.О. 3351 
Криворучко Ю.З. 2911 
Кривошея Ю.В. 3713 
Кривуцький В.В. 2984 
Кришеник В.М. 3627 
Крівцова В.М. 3030 
Крініцин В.В. 3732 
Кріпка Г.В. 3414 
Крічевець К.О. 3826 
Кропивницька Т.А. 3922 
Кругла Н.М. 2985 
Кругляк О.Я. 3148 
Крупко Д.І. 3031 
Крючкова І.В. 2923 
Кубів С.І. 3827 
Кубрак О.В. 3580 
Кудусова А.Ш. 3149 
Кузенко П.Я. 3900 
Кузнєцова А.Я. 2924 
Кузнєцова О.Т. 3923 
Кузніченко С.Д. 3375 
Кузьмук О.С. 4020 
Кулаков Ю.О. 2798 
Кулешов О.О. 3110 
Кулик О.Д. 3173 
Кулик О.М. 3262 
Кулійчук В.І. 2936 

Куок Вінь Нгуєн Чан 2799 
Курта Є.О. 3060 
Куссуль А.О. 2800 
Кутіщев С.В. 3786 
Кутько С.П. 3415 
Кухар Н.І. 3949 
Куц Т.В. 3523 
Куцяк Т.Л. 3546 
Кучерук В.Ю. 3884 
Кучменко С.М. 3234 
Кушнарьов С.В. 3132 
Кушнір А.П. 3638 
Кушнір С.В. 3600 
Кушніренко А. (3918) 
Лаба О.В. 3032 
Лавренюк Є.С. 2942 
Лавриненко С.О. 3150 
Лагута В.В. 3301 
Лазарєва С.І. 3570 
Лактіонова А.В. 2868 
Лангазов В.В. 3841 
Лановенко Ю.І. 2852 
Ларін Д.Г. 3790 
Ларюшкін В.Л. 3794 
Латогуз С.І. 3490 
Латорець К.В. 3610 
Лебедєв М.Є. 3363 
Лисяк-Рудницький І. (2833) 
Литвиненко Я.В. 3885 
Макаренко А.С. (3129,  
 3134) 
Малаков Г. (3904) 
Малков Д.Ю. 3133 
Мальцев В.В. 2894 
Мальцев Д.О. 3078 
Мальцева І.А. 3224 
Малютін О.К. 2957 
Малярчук В.А. 2910 
Малярчук М.П. 3728 
Мамай Н.М. 3966 
Мангейм К. (2884) 
Мараховська К.А. 2819 
Марецька Е. 3268 
Мариненко Н.В. 3975 
Маричева А.В. 2853 
Маркарян Г.О. 3269 

Мартиненко В.С. 3729 
Мартинова О.Б. 3858 
Мартинюк Р.С. 2902 
Марусенко Р.І. 3096 
Марцева Л.А. 3189 
Марценюк В.П. 3787 
Марченко О.М. 4021 
Марченко С.В. 3276 
Марчук Л.В. 2820 
Марчук О.В. 3330 
Масенко Л.Т. 3950 
Маслікова І.І. 2872 
Матейко Н.М. 2854 
Матяш-Заяц Л.П. 2855 
Махачашвілі Р.К. 3935 
Мацибора Т.В. 2986 
Мацуй Л.Ю. 3316 
Медвєдєва Н.С. 2843 
Мезеря А.Ю. 3615 
Меліхова К.П. 2958 
Мельник А.О. 2821 
Мельник І.Г. 2943 
Мельник Н.В. 3781 
Мельник О.Я. 3302 
Мельникова О.В. 3134 
Мельничук П.М. 3374 
Мельніченко О.В. 3364 
Меркулова О.В. 3951 
Мещанінов О.П. 3204 
Микитенко А.М. 3976 
Микитюк М.Р. 3538 
Микітчак Т.І. 3225 
Миронова Н.В. 3416 
Миронюк М.В. 3249 
Мирянова В.М. 3886 
Мисливий В.А. 3061 
Михайленко С.В. 3740 
Михайлицька О.Р. 3782 
Михайлов В.І. 3303 
Михайловська- 
Ясюченко Л.В. 2822 
Михальчук Н.М. 3033 
Міськін О.М. 3752 
Міськова Н.М. 3174 
Млодецький В.Р. 2823 
Могильницька М.П. 2959 
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Мозгова О.М. 3601 
Молчанюк О.В. 3190 
Момрик А.П. 3378 
Моргун О.В. 3730 
Моркляник Б.В. 3892 
Мороз О.О. 3954 
Мороз С.В. 2987 
Морозова А.В. 4022 
Морщ Є.В. 3454 
Москалюк А.О. 3394 
Мотузка Ю.М. 3455 
Мохамад Самі Ель- 
Хажж 3587 
Мощенко І.О. 3873 
Музика Л.П. 3759 
Мукан Н.В. 3205 
Муконін О.В. 3124 
Муригін К.В. 2801 
Мухін О.О. 2944 
Мягкохліб Н.О. 3582 
Наврузов М.Б. 3571 
Налисько М.М. 3686 
Нарган Т.П. 3747 
Настасяк І.Ю. 3024 
Наумова Н.Г. 3936 
Нахімов А.М. (3614) 
Нгуен Ван Там 3715 
Негрійко А.М. 3641 
Неділько І.М. 3602 
Нейко І.С. 3717 
Неліпа Д.В. 2905 
Несинова С.В. 3034 
Нетяжук М.В. 3850 
Никифорук О.І. 2988 
Нізар Мохаммад 
Абдельхамід Аль  
Дамен 3509 
Нікитенко Д.В. 2925 
Ніколаєва Т.М. 4023 
Ніколаєнко В.Л. 2884 
Ніколаєнко Ю.В. 3009 
Ніколайчук М.В. 2881 
Ніколов М.О. 3628 
Нікольський В.В. 3876 
Новікова С.В. 4024 
Ноговіцина Ю.О. 3043 

Носенко В.К. 3317 
Нужна О.А. 2989 
Обрубов А.В. 3629 
Обшта А.Ф. 3630 
Овчаренко О.А. 3726 
Овчаренко С.В. 3924 
Огаренко В.М. 3111 
Односум В.В. 3293 
Оксененко С.В. 3395 
Олейнікова Л.Г. 2824 
Олексюк О.Є. 3151 
Олефіренко О.М. 2951 
Олешко Д.М. 2802 
Олійник В.Р. 3780 
Олійник Е.В. 3524 
Олішевська С.В. 3406 
Омар Радхі Акіл  
Аль Зубі 3631 
Онищенко В.М. 3783 
Онищенко О.В. 3491 
Оніщенко С.П. 3660 
Оносова І.А. 3010 
Онуфрієнко О.Г. 3250 
Орлова О.А. 3547 
Орлова О.В. 2990 
Осадчий В.В. 3135 
Осадчук Н.В. 3851 
Осетров О.О. 3655 
Осипенко В.В. 3914 
Остапчук А.Д. 2825 
Остапчук О.В. 3632 
Остафійчук С.О. 3603 
Осташук М.М. 3709 
Островська Н.С. 2960 
Остропольська З.М. 2896 
Охріменко М.В. 3857 
Петров В. (3975) 
Платонов А. (3943) 
Позняк Е.В. 3098 
Полішко С.В. 3651 
Поліщук В.В. 3112 
Поліщук Д.В. 3226 
Поліщук Л.В. 3925 
Полтавець В.В. 3062 
Полякова Г.О. 3977 
Пономаренко Н.О. 3451 

Попов А.І. 3562 
Попов С.М. 2961 
Попович В.С. 3294 
Попович З.О. 2926 
Попович Н.М. 3206 
Привалова Н.Г. 3372 
Примак А.В. 3251 
Примак В.Д. 3075 
Припік Є.О. 2882 
Притула Н.М. 3748 
Пришляк О.О. 3238 
Прокапало М.М. 3716 
Прокопова К.В. 3396 
Прокопчук Л.В. 4025 
Прокопчук Ю.В. 3525 
Процик Л.Л. 3991 
Процик Я.М. 3397 
Радиш Т.В. 3604 
Рак Л.М. 3605 
Раков С.А. 3152 
Ратушний Р.Т. 3460 
Рева В.Г. 3510 
Редченко О.О. 3417 
Рембач О.О. 3207 
Решетник В.М. 3357 
Решетняк Т.І. 2826 
Рибалко А.П. 3252 
Рищук Є.М. 3753 
Ровинський Ю.О. 3113 
Роговцов О.О. 3342 
Рогозіна М.Ю. 3153 
Родіонова В.Л. 3445 
Розгон О.В. 3079 
Розова Л.В. 3741 
Роман І.О. 2844 
Романенко В.І. 3612 
Романенко О.В. 3687 
Романов О.В. 3760 
Ронто А.М. 3253 
Россіхін В.В. 3063 
Рубан О.Л. 3915 
Рубльов В.І. 3656 
Руденко Є.О. 3511 
Рудзевич І.Л. 2856 
Рудич Т.О. 3379 
Рудь Г.В. 2857 
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Рузайкін В.І. 3613 
Рура О.В. 3806 
Руських В.В. 3688 
Сабадин В.Я. 3742 
Савіна Л.К. 3859 
Саволюк С.І. 3526 
Савченко Л.П. 3398 
Савченко О.В. 3492 
Савчук І.Б. 3916 
Савчук Н.В. 2962 
Садовник О.В. 2991 
Садура О.Б. 3720 
Сальник О.М. 3023 
Самодуров А.С. 3365 
Самойленко С.М. 2937 
Сапожников І.В. 3978 
Сарафанюк Е.І. 3122 
Сардак С.Е. 3011 
Саріогло В.Г. 2877 
Сафонова Н.М. 4026 
Сахарова Ю.В. 3527 
Свистун Л.Я. 3082 
Себа М.В. 3775 
Севостьянов Є.О. 3254 
Сейтяг’яєв Н.С. 3967 
Селезньов С.В. 3652 
Селіванська І.О. 3855 
Селіверстова Л.С. 2827 
Семененко В.П. 3926 
Семенов К.І. 3295 
Семенович Т.А. 3828 
Сенаторов М.В. 3696 
Сергєєнкова О.П. 2858 
Сергієнко М.П. 3877 
Сергієнко О.Ф. 3761 
Середа І.В. 3208 
Сидоренко Н.І. 2859 
Сидоренко О.В. 3383 
Сидоренко Р.А. 3528 
Синицька О.І. 2938 
Сирота З.М. 3154 
Сиротюк В.Д. 3184 
Сичевський М.П. 2992 
Сімагіна Н.О. 3418 
Сірко А.В. 2945 
Сіромський Р.Б. 3994 

Сітабдієва О.Л. 3237 
Січкар С.В. 3407 
Скляр І.Д. 2927 
Скоблик Н.В. 2903 
Скомаровський В.О. 3053 
Скопцова О.М. 3917 
Скорюкова Я.Г. 2803 
Скотна Н.В. 3136 
Скотт В. (3221) 
Скрипальова О.О. 3366 
Скрипник А.В. 3941 
Скрипник Г.О. 3807 
Скрипник М.І. 3808 
Скрипник С.В. 3865 
Скрипниченко М.І. 2928 
Скуйбіда В.Ю. 2804 
Скуратович І.М. 3035 
Слєпцова І.П. 3255 
Сливка Г.В. 3769 
Сліпченко О.М. 2805 
Слободян Я.О. 2806 
Сльотов О.М. 3318 
Слюсар І.М. 2860 
Сметана І.В. 3633 
Смирнов М.І. 3064 
Смирнова М.І. 3209 
Смолін Г.С. 3581 
Смолянюк Р.В. 3705 
Соболевський Р.В. 3689 
Сова М.О. 3210 
Совтис Н.М. 3953 
Соколов І.А. 3894 
Соловйов А.І. 2993 
Солов’юк О.О. 3493 
Солодка А.К. 3175 
Сорока Л.В. 3114 
Сорочан М.В. 2828 
Сотникова О.О. 2885 
Соха В.Г. 3860 
Співак Л.С. 3446 
Стадніченко С.В. 3431 
Станасюк Н.С. 2994 
Старовойт С.М. 3211 
Степаненко Д.С. 3758 
Степанов А.Є. 3529 
Степанов М.С. 3680 

Степанов О. 2995 
Степанчиков Д.А. 3905 
Степанчук В.В. 3548 
Степанюк В.А. 3419 
Стерлігов В.А. 3290 
Стецишин Ю.Б. 3842 
Стешенко С.О. 3304 
Стовба О.В. 3036 
Стороженко В.О. 3420 
Стратійчук І.Б. 3343 
Стрембулевич Л.В. 3867 
Стрижак С.В. 3155 
Стрільчук Р.С. 3995 
Ступницька О.М. 3530 
Субботін С.О. 3887 
Субтельний Р.О. 3870 
Суворова Л.П. 2996 
Судук О.Ю. 3843 
Сулима В.В. 3531 
Сумрій С.К. 3471 
Супрун А.А. 3829 
Супрун С.Д. 3830 
Супрун- 
Крестова О.Ю. 3764 
Сурядна Н.М. 3432 
Сусликов В.Є. 3986 
Сухін Є.І. 3115 
Суховірський О.В. 3156 
Сухолитка О.М. 3532 
Сьомка В.В. 3355 
Сюй Цюаньяо 2845 
Тагліна Ю.С. 2846 
Тайді Т.Ю. 3998 
Тараненко Н.М. 3533 
Таранець Р.М. 3256 
Тарасевич О.В. 3421 
Тарасенко С.Є. 3710 
Тарасов С.Д. 2946 
Тарасова К.В. 3447 
Тарасова Л.Д. 3344 
Тарасовська С.О. 3331 
Тарнавський Є.В. 3653 
Тархов П.В. 2997 
Темех Н.Д. 2832 
Теодорович Л.В. 3360 
Теплова О.Ю. 3212 
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Теренько Л.М. 3384 
Терехова А.В. 3943 
Терещенко В.Г. 3452 
Терещенко Л.М. 3332 
Терещенко О.О. 3831 
Тимофєєв Д.В. 2929 
Тимофєєва О.В. 3399 
Тимощук Н.П. 3940 
Тихомирова Є.Б. 2908 
Тіньков В.О. 3319 
Фастовець М.М. 2963 
Федорчук І.В. 3227 
Фенцик В.Л. 3440 
Філімоненкова В.А. 3494 
Фломін Ю.В. 3572 
Фріш М. (3968) 
Хаваджи Д.Р. 4027 
Хаджи-Страті О.Д. 3370 
Хазіф І. (3961) 
Ханецька Н.В. 2861 
Ханікянц О.В. 3927 
Харак Р.М. 3657 
Харитонова А.А. 3901 
Харитонова І.П. 3422 
Харламов М.Ю. 3667 
Харчишин В.М. 3765 
Харчук Т.В. 3832 
Харчук Х.Р. 3902 
Хатунцева С.М. 3213 
Хацер М.В. 2998 
Хворост О.О. 3721 
Хижняк О.О. 3539 
Хижнякова Н.О. 2930 
Хижун О.Ю. 3320 
Хітров І.О. 3672 
Хітько І.В. 3257 
Хіценко М.В. 3690 
Хмельковська С.В. 3157 
Ходарченко Г.Б. 3472 
Хоменко М.П. 3214 
Хоменко Т.А. 3158 
Хоменко Т.В. 4028 
Хом’яков В.М. 3584 
Хоп’як Н.А. 3456 
Хоружий В.П. 3706 
Хохлов Ю.В. 3634 

Храпчинський В.О. 3646 
Христюк Т.А. 3996 
Хусаінов Д.Р. 3448 
Цабієва Т.О. 2999 
Цал-Цалко Ю.С. 2878 
Царенко О.В. 3283 
Цвеюк Н.П. 3473 
Цвілий С.М. 3833 
Цвілик С.Д. 3159 
Циганенко Г.В. 2895 
Циганенко К.С. 3423 
Цимбал С.М. 2869 
Цимбалюк З.М. 3424 
Ціщик Р.В. 2883 
Цюприк А.Я. 3191 
Чаговець В.К. 3307 
Чайка В.М. 2964 
Чайка В.О. 3400 
Чайка Е.В. 3668 
Чайка І.Ю. 2889 
Чайка Н.Г. 4029 
Чайковська Г.Б. 3401 
Чаплянко С.В. 3861 
Часовський К.В. 3321 
Чека Н.Е. 3606 
Чепіль І.В. 3534 
Чепурна Н.М. 3160 
Чепурний О.О. 3065 
Червинський В.В. 3888 
Червінський Т.І. 3871 
Чередниченко В.О. 3937 
Черіпко О.М. 3535 
Черкова Н.В. 3536 
Чернега Н.С. 3176 
Чернега П.М. 4030 
Черненко О.Є. 3979 
Черненко С.М. 3711 
Черничинець С.П. 2965 
Чернишев Д.О. 3280 
Чернишова О.В. 3573 
Черніченко В.В. 3000 
Черноусов А.М. 2875 
Черноусова Ж.Т. 3235 
Черняк А.І. 2862 
Чернякова Ю.Г. 3291 
Чертенко О.П. 3968 

Чорна Л.В. 4031 
Чорна Т.О. 3339 
Чорненька Н.В. 3340 
Чорний В.М. 3563 
Чорний М.Г. 3037 
Чорний Р.Л. 3066 
Чорногор Я.О. 3997 
Чубрикова О.О. 3955 
Чугаєвська С.В. 3001 
Чудик І.І. 3691 
Чучман М.П. 3284 
Шабакаєва Ю.А. 3308 
Шабашова Л.Ю. 3985 
Шабельник О.І. 3408 
Шадура А.М. 3718 
Шалдирван П.В. 3067 
Шамаллах Х. 3681 
Шамне А.В. 2863 
Шаповал А.М. 3735 
Шапоренко О.І. 3116 
Шаравська А.В. 3002 
Шарай Н.В. 3258 
Шарманова Н.М. 3952 
Швець Н.В. 3834 
Швець О.М. 3003 
Шевельов В.О. 3123 
Шевченко В.Г. 3692 
Шевченко Д.В. 3345 
Шевченко Є.В. 3273 
Шевченко Є.Т. 3574 
Шевченко І.М. 3474 
Шевченко О.Б. 3770 
Шевченко О.М. 3495 
Шевчук О.А. 3425 
Шелевицький І.В. 3642 
Шельчук Н.О. 3928 
Шемавньов С.В. 3835 
Шеметун О.В. 3762 
Шемшученко Г.Ю. 3088 
Шемякін О.М. 3044 
Шенк Я.О. 3588 
Шеремет О.А. 3836 
Шестак Л.В. 3054 
Шестакова К.Ю. 2890 
Шестопалов К.О. 3635 
Шестопалов М.В. 3743 
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Шеховцов О.В. 3333 
Шиванюк О.М. 3352 
Шигаль Д.А. 3038 
Шилкунова З.І. 3177 
Шильман М.Є. 2847 
Шиман О.І. 3161 
Шиманович Г.М. 3938 
Шиманович О.М. 3091 
Шинкевич В.І. 3537 
Шипота Г.Є. 3179 
Шишка О.Р. 3083 
Шишкін О.О. 3285 
Шліхта І.В. 4032 
Шмараков І.О. 3402 
Шмига О.О. 3004 
Шмуратко В.І. 3358 
Штефан В.В. 3636 
Шуба Б.В. 3071 
Шубін Є.В. 3648 
Шульгун М.Е. 3614 
Шуміло І.О. 3607 

Шупта О.В. 3215 
Щербакова Ю.В. 3583 
Щербань В.В. 3693 
Щербань П.М. 3162 
Щербина В.Л. 2886 
Щербина Г.Б. 3608 
Щербовських С.В. 3259 
Щитов О.М. 3230 
Щукін О.С. 3093 
Щурова В.А. 3897 
Юдін Є.К. 3403 
Юлінецька Ю.В. 3939 
Юркевич О.М. 2870 
Юрко Ю.В. 3643 
Юрков Д.О. 3889 
Ющенко Ю.С. 3376 
Яблонська О.В. 3771 
Ягельська Н.В. 3216 
Якимчук Т.В. 3005 
Яковенко Н.С. 3433 
Якубенко В.Д. 2931 

Якубенко В.М. 3039 
Якубовська М.Б. 3645 
Якубовська Н.О. 3969 
Якушенко Д.М. 3385 
Ямборко Г.А. 3809 
Ямшинський М.М. 3669 
Ян С. 3837 
Яніцька Л.В. 3404 
Янковська Д.О. 3903 
Янович Д.О. 3228 
Яновський М.І. 2864 
Японцева Ю.С. 3346 
Яремко Р.О. 3322 
Ярова Л.Г. 3006 
Ярош О.Б. 3007 
Ярошенко І.В. 3918 
Яценко Л.М. 3405 
Яценко С.Л. 3178 
Яцишин А.В. 2807 
Яцюк О.В. 3068 
Ящук Т.С. 3776 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Антарктика 
 океанологія 3366 
Атлантико-Європейський регіон 
 океан 3362 
Атлантичний океан 
 океанологія 3366 
Білорусь 
 політика 2899 
Буковина 
 історія 3024, 3220 
 клініч. медицина 3540 
 музика 3918 
Велика Британія 
 виховання 3126 
 вища освіта 3211 
Вінницька обл. 
 праця 2933 
 статистика 2933 
Волино-Поділля 
 родовища корис. копалин 3371 
Волинська обл. 
 географія 3983 
Волинь 
 історія 4004 

Галичина 
 архіт. 3899 
 історія 3024, 3899, 3906 
 музика 3906 
Дніпровсько-Донецька западина 
 мінералогія 3355 
Донбас 
 економічна геологія 3373 
 етнографія 2880 
 історія 4000 
 медицина 3475 
 міграція 2880 
Європа 
 право 3032 
 худож. л-ра 3959 
Єгипет 
 худож. л-ра 3961 
Житомирська обл. 
 інформ. технології 2807 
 с.-г. меліорація 3735 
Житомирське Полісся 
 біогеографія 3385 
Закарпатська обл. 
 бухгалтерія 3798 



 115

 географія 3985 
 геоморфологія 3359 
 економіка 2942 
Канада 
 вища освіта 3205 
 історія 3994 
Каспійське море 
 зоологія 3428 
Катеринославщина 
 історія 4003 
Київ 
 історія 4020 
 театр 3991 
Київщина 
 архівознав. 3989 
 історія 4004 
Китай 
 худож. л-ра 3959 
Кіровоградська обл. 
 природа 3982 
 регіон. економіка 2946 
Крим 
 акушерство 3592 
 АПК 3007 
 аудит 3806 
 ботаніка 3417-18 
 держ. адм. упр. 3112 
 історія 3999, 4001, 4019, 4027 
 праця 2934 
 пробл. орг. 2808 
 фінанси 3112 
 худож. л-ра 3967 
 шкідники рослин 3743 
Кугурлуй, о. 
 гідрологія 3375 
Лівобережна Україна 
 історія 3038, 4022 
Лівобережний Лісостеп 
 історія 3410 
Лісостеп України 
 декор. рослинництво 3730 
 добрива 3734 
 зоологія 3426 
 овочівництво 3759 
 рільництво 3745, 3750 
 садівництво 3757 
Львів 
 історія 4014 
Львівська обл. 
 АПК 2994 
 пожеж. справа 3460 
 

Німеччина 
 історія 3158, 3993, 3997, 4007 
 право 3031 
Передгірний Крим 
 ботаніка 3415 
Південна Атлантика 
 океанологія 3361 
Південь України 
 історія 3990 
Північна Бессарабія 
 історія 4015 
Північна Ірландія 
 педагогіка 3138 
Північне Поділля 
 палеографія 3360 
Полісся України 
 ботаніка 3421 
 захист рослин 3739-40 
 хвороби рослин 3740 
Польща 
 історія 3995 
Правобережна Україна 
 історія 3121, 4018, 4029 
Правобережний Лісостеп України 
 садівництво 3755-56 
Придніпров'я 
 біогеографія 3381 
Причорномор'я 
 екол. 3384 
Росія 
 історія 3986, 3996, 4005 
 кримінологія 3063 
 худож. л-ра 3957, 3962-64 
Рось, басейн 
 географія 3984 
Сіверський Донець, басейн 
 лісівництво 3717 
Степ Україна 
 ґрунтознав. 3728 
 зоологія 3426 
 рільництво 3751 
Степове Побужжя 
 історія 4021 
Суми 
 клініч. медицина 3569 
Східна Галичина 
 історія 4010 
Східна Європа 
 міжнар. фінанси 3016 
Східне Полісся України 
 лісівництво 3718 
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США 
 політика 2901 
Тернопільська обл. 
 демографія 2883 
Трускавець 
 архіт. 3902 
 історія 3902 
Україна 
 агротехніка 3727 
 антропологія 3379 
 АПК 2966, 2986 
 археол. 3978 
 атом. пром-сть 3002 
 аудит 3796, 3801-02, 3808 
 банк. справа 2956-57, 2961, 3801 
 ботаніка 3412-13 
 ветеринологія 3768 
 виховання 3168 
 військ. справа 3118, 3123 
 вод. трансп. 2999 
 графіка 3904 
 гроші 2960 
 ґрунтознав. 3406 
 демографія 2879, 2882 
 держ. адм. упр. 3105-06, 3108, 3111 
 державотворення 2833, 3028, 3039, 3048 
 екол. 3224, 3228 
 екон. 2912, 2923, 2988 
 екон. політика 2992, 2999, 3002-03 
 журналістика 2832 
 захист рослин 3741 
 Збройні сили 3051 
 зовніш. торгівля 3014 
 зовнішньоекон. зв'язки 3020 
 зоологія 3429, 3432-33 
 історіографія 3218 
 історія 3028, 3034-35, 3160, 3185, 3895,  
 3917, 3986, 4002, 4005-07, 4011-13, 4016-17,  
  4023, 4025-26, 4030 
 кліматологія 3368-69 
 комун. госп-во 3099 
 конституція 3085 
 кримінологія 3059, 3066 
 маркетинг 3008 
 медицина 3476 
 метеорологія 3367 
 мисливство 3718 
 мистецтво 3895 
 міграція 2880 
 міжнар. екон. відносини 3017, 3023 
 мікробіологія 3406 
 музика 3916-17 

 освіта 3174, 3185 
 освіта вища 3204 
 педагогіка 3160 
 підприємництво 2948 
 податки 2963 
 політ. партії 2910 
 політ. рухи 2911 
 політика 2899, 2902 
 право 2902, 3031-32, 3034, 3043, 3047, 
   3050, 3073, 3077-78, 3080, 3090, 3093-94,  
  3096, 3098, 3113 
 приладобудування 3874 
 релігія 4002, 4011 
 ринок 3008, 3012 
 рільництво 3744, 3747, 3753 
 садівництво 3741 
 самоврядування 3047, 3050, 3099, 3104,  
  3106 
 світ. госп-во 3018-19 
 соц. психологія 2894 
 суд. устрій 3091 
 філософ. науки 2833 
 фінанси 2948, 2952, 3105 
 худож. л-ра 3957 
Українські Карпати 
 архіт. 3900 
 екол. 3225 
Франція 
 кримінологія 3059 
 театр 3965 
Херсонська обл. 
 АПК 2993 
Хмельницька обл. 
 регіон. економіка 2939 
Центральна Європа 
 історія 3992 
 міжнар. фінанси 3016 
 право 3026 
Центральний Лісостеп України 
 захист рослин 3738, 3742 
 шкідники рослин 3738 
Центрально-Східна Європа 
 дипломатія 2907 
Чернігівська обл. 
 с.-г. меліорація 3731 
Чорне море 
 економічна геологія 3374 
 зоологія 3431 
Швейцарія 
 право 3031 
Ялпуг, о. 
 гідрологія 3375
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