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 0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

 00 Загальні питання науки та культури 

 001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці 

На ступінь доктора 

4033. Навроцький О.І. Інноваційні процеси в вищій школі України: Автореф. 
дис. ... д-ра соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 31—34. — [2006-00653 А] УДК 001.895](477) 

4034. Сухотеріна Л.І. Становлення і розвиток технічних наук в Україні у 20—30-ті 
роки ХХ ст. в загальноісторичному контексті: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.07) / 
НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії наук ім. Г.М.Доброва. — 
К., 2005. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—27 та в підрядк. прим. — [2005-17012] 

 УДК 001.89:62](477)“192/193” 

 004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет 

На ступінь доктора 

4035. Казимир В.В. Модельно-орієнтоване управління інтелектуальнми виробничими 
системами: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.13.06) / НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і 
систем. — К., 2006. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (39 назв). — [2006-00285 А] УДК 004.94 

4036. Мороз—Подворчан І.Г. Проблема обґрунтування вибору характеристик 
ЕОМ реального часу для розв’язання задач керування та обробки даних: Автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук: (05.13.13) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 
2006. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—34 (23 назви). — [2006-00631 А] УДК 004.03 

4037. Павленко П.М. Методи і системи автоматизації технологічної підготовки про-
мислового виробництва: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.13.06) / Нац. авіац. ун-т. — 
К.,  2006. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (41 назва). — [2006-00890 А] УДК 004.4’24 

На ступінь кандидата 

4038. Беляк Є.В. Фізико-технічні основи побудови оптичних запам’ятовуючих 
пристроїв на фотолюмінесцентних носіях: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.05) / 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — [2006-00038 А] УДК 004.33 

4039. Велічкевич С.В. Розподілена САПР схемотехнічного моделювання з вико-
ристанням технології Grid: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.12) / Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— [2005-17702] УДК 004.896 

4040. Голдер К.К. Інформаційно-пошукова технологія управління процесами ана-
лізу і визначення складу матеріалів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Черкас. 
держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
[2006- 00292 А] УДК 004.04 

4041. Григорян Т.Г. Автоматизація проектування структур технологічних процесів 
суднобудівного виробництва: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.12) / Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. — К., 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — [2006-00181 А] 

 УДК 004.896 
4042. Грищук Т.В. Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових ко-

манд: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 
2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2006-00184 А] УДК 004.4 

4043. Джулай О.М. Еволюційні моделі та методи аналізу і оптимізації рівня по-
жежної безпеки житлових об’єктів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Черкас. 
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держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
[2006-00206 А] УДК 004.896:614.84 

4044. Дідковська М.В. Методи оцінки та засоби підвищення надійності програм-
ного забезпечення: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
[2006-00209 А] УДК 004.4 

4045. Клименко І.А. Метод динамічної маршрутизації з підтримкою якості обслу-
говування в мобільних комп’ютерних мережах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.13.13) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
[2006-00402 А] УДК 004.7 

4046. Ковтун В.В. Інформаційно-вимірювальна система для автоматичного роз-
пізнавання голосу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.16) / Вінниц. нац. техн. ун-т. 
— Вінниця, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2006-00357 А] УДК 004.357 

4047. Козяєв Л.Л. Методи формалізації і моделі морфологічних структур та їхнє 
застосування в системах штучного інтелекту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.23) 
/ Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). 
— [2006-00366 А] УДК 004.8 

4048. Кривенко О.В. Геометрія світлотіней при змінному природному освітленні 
стосовно задач архітектурного формоутворення: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.01.01) / 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
[2006-00429 А] УДК 004.925.8:72.012.22 

4049. Крячок О.С. Математичні моделі та елементи інформаційної технології для 
магнітометричних систем вимірювання малих переміщень: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.13.06) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 2006. — 16 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2006-00444 А] УДК 004.057.6 

4050. Кудінов В.В. Інформаційна система оперативного управління організаційно-тех-
нічними об’єктами гірничорудних кар’єрів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / 
Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2006-00446 А] УДК 004.65:622.012 

4051. Курінний М.С. Методи та засади антиаліайзингу контурів об’єктів у сис-
темах комп’ютерної графіки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.13) / Вінниц.                         
нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
[2006-00467 А] УДК 004.921 

4052. Луай Д. Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в за-
хищених комунікаційних середовищах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.03) / Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с.17—18                              
(с. 7). — [2006-00518 А] УДК 004.7 

4053. Мельнікова Р.В. Алгебрологічні моделі морфології та їхнє застосування в 
логічних мережах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.23) / Харк. нац. ун-т радіо-
електрон. — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-00586 А] 

 УДК 004.8.032.26:519.766.2 
4054. Меркулова К.В. Автоматизована система визначення життєздатності клітин 

(на прикладі культивованих фібробластів): Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). —                                       
[2005-17562] УДК 004.4:576.08 

4055. Омар А.Х.А. Методи і моделі створення природно-мовного інтерфейсу 
експертної системи медичної діагностики: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / 
Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— [2006-00700 А] УДК 004.891.3 

4056. Панченко Т.В. Композиційні методи специфікації та верифікації програм-
них систем: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
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ченка. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — [2006-00758 А] УДК 004.4 

4057. Поночовний Ю.Л. Моделі та методи забезпечення надійності інформацій-
них систем з урахуванням процесів оновлення програмних засобів: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.13.06) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2006-00816 А] УДК 004.052 

4058. Серебровський О.М. Методика побудови автоматизованих систем конт-
ролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.13.06) / НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-19701] УДК 004.4:502.175 

4059. Супруненко О.О. Функціональне та імітаційне моделювання технічних 
систем за допомогою модифікованих мереж Петрі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) 
/ Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (13 назв). — [2005-17007] УДК 004.942:519.17:621.914.7 

4060. Шевченко О.Ю. Інтелектуальна система менеджменту й інтеграції різно-
родної інформації на основі стандартизованих моделей знань: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.13.23) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.:                                     
с. 16—17 (10 назв). — [2005-17611] УДК 004.81:159.953.3]:004.738.52 

 005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 

4061. Ларіна Р.Р. Теоретико-методологічні основи формування регіональних ло-
гістичних систем: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.10.01) / Харк. нац. акад. міськ. 
госп-ва. — Х., 2006. — 34 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (49 назв). — [2006- 00483 А] 

 УДК 005.51+332.1 
4062. Ткаченко А.М. Організація контролінгу та внутрішнього аудиту в системі 

управління промисловим підприємством: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.06.01) / НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2005. — 30 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—27. 
— [2005-17235] УДК 005.584:658.5 

4063. Фролова Л.В. Логістичне управління торговельним підприємством: теорія 
та методологія: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.07.05) / Донец. держ. ун-т економіки                           
і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                            
с. 29—34 (53 назви). — [2005-17577] УДК 005.932:658.6 

На ступінь кандидата 
4064. Безкоровайна Л.В. Організаційно-економічний механізм ефективної опе-

раційної діяльності підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-19671] 

 УДК 005.7 
4065. Бражко О.В. Управління інноваційною діяльністю підприємств легкої про-

мисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т технологій та ди-
зайну. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2005-19674] 

 УДК 005.342 
4066. Гевлич Л.Л. Використання стратегічної діагностики в розробці стратегії 

підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля. — Луганськ, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2005-17706] 

 УДК 005.21 
4067. Грибик І.І. Управління процесом адаптації промислових підприємств до 

ринкових умов господарювання: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 
[2005-18071] УДК 005.62:005.936.3 
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4068. Дорош М.С. Системні аспекти, методи і моделі інформаційних процесів в 
управлінні інноваційними проектами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 
[2006- 00223 А] УДК 005.81 

4069. Дунаєвська А.С. Організаційно-економічний механізм поетапної реструк-
туризації підприємств машинобудування: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 
[2006-00231] УДК 005.7 

4070. Люльчак Л.О. Управління процесами підвищення професійної компетенції 
персоналу в підприємницьких організаціях: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 21 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (16 назв). — [2006-00532 А] УДК 005.95/.96 

4071. Лялюк А.М. Управління розвитком вищого навчального закладу на засадах 
маркетингу і логістики: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т                                 
"Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
[2006-00533 А] УДК 005:378 

4072. Найденко О.Є. Внутрішньовиробничі аспекти формування конкурентної 
стратегії підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — 
Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2006-00662 А] УДК 005.7 

4073. Павлов Ф.І. Оцінка і аналіз ефективності реалізації складних проектів в 
умовах невизначеності і ризику: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Придніпр. 
держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 14—15 (13 назв). — [2006-00748 А] УДК 005.8 

4074. Параскєєва А.М. Оцінка впливу тінізації діяльності вугільних шахт на фі-
нансову результативність: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т                                       
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). 
— [2006-00761 А] УДК 005.34:622.012.2 

4075. Пархоменко Т.І. Управління економічною ефективністю інноваційних про-
ектів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 
2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2005-17207] УДК 005.591.6 

4076. Піддубна А.І. Розвиток управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства на основі системного та стратегічного підходів: Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — [2006-00791 А] УДК 005.642.4:339.137.2 

4077. Пристюк В.М. Формування господарського механізму стабілізації середо-
вища підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — 
Маріуполь, 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — [2006-00830 А] УДК 005.41 

4078. Расулова А.М. Управління конкурентоспроможністю ресторанів: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2006-00907 А] УДК 005.332.4:640.432 

4079. Слабинський Є.А. Управління стійкістю підприємства: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 18 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-16972] УДК 005.334:005.936.3 

4080. Тарандушка Л.А. Моделі та методи організаційно-технологічної структури 
дискретних процесів виробництва: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Черкас. 
держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-17219] 

 УДК 005.591.6 
4081. Титаренко В.Є. Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових 

підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-17229] УДК 005.585:005.332.4 
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4082. Узун Д.Д. Моделі, методи й інформаційна технологія економічного моніто-
рингу наукоємного високотехнологічного виробництва: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.13.06) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 
18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — [2005-17564] УДК 005.584.1 

 02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

4083. Петрова Л.Г. Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України в 
сучасних умовах: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (07.00.08) / Харк. держ. акад. культури. 
— Х., 2006. — 45 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 37—42 (57 назв). — [2006-00780 А] 

 УДК 021.9(477) 

На ступінь кандидата 

4084. Кулаковська Т.Л. Бібліотечно-інформаційна система НАН України (20-ті роки 
ХХ ст. — початок ХХІ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.08) / НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17                                    
(11 назв). — [2006-00455 А] УДК 021:061.22](477)“19/20” 

4085. Литвин А.В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами 
зору в Україні (ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.08) / Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-00499 А] 

 УДК 024-056.262(477)“19” 
4086. Терещенко Н.М. Інформаційне обслуговування іноземних студентів в уні-

верситетській бібліотеці: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (07.00.08) / Київ. нац. ун-т куль-
тури і мистецтв. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2005-17224] 

 УДК 024.5:027.7]-057.875-054.6 

 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 
 061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. 

Виставки. Фірми. Наукові установи  
На ступінь кандидата 

4087. Клименко О.М. Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних уста-
нов (на прикладі закладів охорони здоров’я Чернігівської області): Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 18 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2006-00327 А] УДК 061.1:657 

4088. Ковалішина Н.П. Взаємодія жіночих громадських організацій з органами 
державної влади як фактор здійснення ґендерної політики в Україні: Автореф. дис. ... канд. наук з 
держ. упр.: (25.00.01) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006- 00345 А] УДК 061.2-055.2:351](477) 

 069 Музеї 

На ступінь кандидата 

4089. Пантелейчук І.В. Трансформація музею як соціокультурного інституту 
(ХХ — початок ХХІ століття): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-00757 А] 

 УДК 069.01“19/20” 

 070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

4090. Косюк О.М. Розважальна функція електронних засобів масової комунікації: 
світовий контекст та національні особливості: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 



 10 

(10.01.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с.14—15 
(17 назв). — [2006-00395 А] УДК 070:004 

4091. Мітчук О.А. Нові слова та їхнє значення у мові мас-медіа Рівненщини: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2006-00617 А] 

 УДК 070.41:811.161.2’373](477.81) 
4092. Сушкова О.М. Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку 

та концептуальні особливості: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — [2005-17014] УДК 070.48-055.2(477)“1853/2004” 

 1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 
 1/14 Філософія 

На ступінь кандидата 

4093. Апанасенко Г.Б. Орест Новицький про сутність предмету філософії та 
проблему періодизації історико-філософського процесу: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 
(09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— [2006-00013 А] УДК 1(091) 

4094. Бобошко Н.М. Філософія історії Ф.В.Й.Шеллінга: Автореф. дис. ... канд. 
філософ. наук: (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2005-17693] УДК 1(430)(091) 

4095. Варго О.М. Екологічна свідомість як умова становлення екологічного сус-
пільства: Автореф. дис. ... канд. філооф. наук: (09.00.03) / Харк. ун-т повітр. сил ім. І.Кожедуба. 
— Х., 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2006-00091 А] УДК 113:502.1 

4096. Вербіцька О.І. Поняття гештальту в онтології: Автореф. дис. ... канд. філо-
соф. наук: (09.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: 
с.15—16 (8 назв). — [2006-00104 А] УДК 111.1 

4097. Грибков Т.В. Німецька містика і Григорій Сковорода у європейській ірра-
ціоналістичній традиції: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка. — Львів, 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с.15—16 (9 назв). — [2006-00177 А] 

 УДК 1(091) 
4098. Димерець Р.Й. Концепція влади в філософії Б. Спінози: Автореф. дис. ... 

канд. філософ. наук: (07.00.07) / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. — К., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2006-00208 А] УДК 1(091) 

4099. Задубрівська О.М. Парадигмально-тематичні трансформації екологічних 
досліджень: методологічний аспект: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Чер-
нів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). 
— [2006-00258 А] УДК 141.155:502/504 

4100. Китаєва О.О. Аквакультура як чинник соціальної динаміки: Автореф. дис. ... 
канд. філософ. наук: (09.00.03) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-00319 А] УДК 141.201:316.4 

4101. Козакова В.С. Метатекст літератури як соціально-філософський спосіб 
осягнення буття: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-00362 А] 

 УДК 130.2+82-96 
4102. Козлов Є.В. Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва: Автореф. дис. ... 

канд. філософ. наук: (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-00363 А] УДК 1(091) 

4103. Кретов А.І. Динаміка самовизначення митця в контексті російського та ук-
раїнського соціокультурного простору першої третини ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. фі-
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лософ. наук: (17.00.01) / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2006. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2006-00428 А] УДК 130.2 

4104. Мартинюк В.М. Ціннісні орієнтації військовослужбовців Збройних Сил 
України (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) 
/ Харк. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 
— [2006-00562 А] УДК 1:316.752]:316.344.24-057.36 

4105. Молотова О.М. Філософсько-методологічний аналіз процесу трансформа-
ції сучасного екологічного світогляду: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / 
НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— [2006-00624 А] УДК 141.8:502/504 

4106. Омельченко Н.О. Феномен соціального хаосу: філософський аналіз: Авто-
реф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — [2006-00701 А] УДК 141.7 

4107. Онопрієнко М.В. Інформатизація в контексті філософсько-методологічного 
дослідження інформатики: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.09) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — [2006-00710 А] 

 УДК 101.1:004 

 111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 

На ступінь кандидата 

4108. Каранда М.В. Неорелігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу ХІХ—ХХ сто-
літь: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2006-00300 А] УДК 111.852+7.046.3 

 159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

4109. Стасюк В.В. Система соціально-психологічного забезпечення функціону-
вання аеромобільних військових підрозділів в умовах збройних конфліктів: Автореф. дис. ... д-ра 
психол. наук: (19.00.05) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка акад. пед. наук України. — К., 
2005. — 34 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—31. — [2005-16994] УДК 159.923.33:355.311.93 

4110. Ямницький В.М. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності 
особистості в дорослому віці: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т 
ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38. — [2005-17640] 

 УДК 159.923:159.922.62 

На ступінь кандидата 

4111. Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповноліт-
ніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (19.00.06) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2006. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2006-00053 А] 

 УДК 159.922.763:343.915 
4112. Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну 

гіпертензію: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.04) / АПН України, Ін-т психології 
ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — [2006-00120 А] 

 УДК 159.9:61 
4113. Волошок О.В. Психологічні особливості диспозиційної системи особистос-

ті у функціонально неспроможній родині: Автореф. дис. ...  канд. психол. наук: (19.00.05) / 
АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — [2006-00121 А] УДК 159.923 

4114. Горбенко Ю.Л. Особливості становлення ціннісних орієнтацій у процесі про-
фесійної підготовки військовослужбовців: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / 
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АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:                           
с. 16—17 (8 назв). — [2006-00160 А] УДК 159.923:355.1 

4115. Жидко М.Є. Особистісні чинники формування відносин подружньої спів-
залежності у чоловіків: Автореф. дис.... канд. психол. наук: (19.00.01) / Харк. нац. ун-т              
ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-00249 А] 

 УДК 159.923-058.833 
4116. Журавель А.П. Психологічний супровід оперативно-службової діяльності 

особового складу підрозділів охорони державного кордону України: Автореф. дис. ... канд. 
психол. наук: (19.00.09) / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького. — Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-00252 А] 

 УДК 159.98:356.13 
4117. Кальба Я.Є. Психологічні особливості формування вчинкового потенціалу 

особистості учня: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Дра-
гоманова. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-00293 А] 

 УДК 159.922.7 
4118. Мальована Ю.М. Сімейні фактори формування материнської сфери у жі-

нок із загрозою переривання вагітності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.04) / 
Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-00850 А] УДК 159.9:61 

4119. Мякушко О.І. Психологічні особливості засвоєння природничого матеріалу 
молодшими школярами з порушенням мовленнєвого розвитку: Автореф. дис. ... канд. пси-
хол. наук: (19.00.08) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2005. — 24 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2005-19692] УДК 159.922.7 

4120. Ніщук Г.М. Розвиток спільної діяльності як чинник подолання мовленнєвих 
відхилень у першокласників: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:                           
с. 17—18 (14 назв). — [2006-00679 А] УДК 159.922.7 

4121. Пілішек С.О. Психосемантичні особливості лінгвоукраїнознавства при вив-
ченні іноземної мови у вищому навчальному закладі: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 
(19.00.07) / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — 
Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2006-00794 А] 

 УДК 159.9:81’243-115 
4122. Радченко М.І. Особистісна саморегуляція дорослих у сім’ях з розумово від-

сталими дітьми-інвалідами: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — [2006-00903 А] УДК 159.9:649.1-056.24 

4123. Тодорова В.Г. Емоційно-вольовий образ "Я" студентів, що займаються різ-
ними видами фізичної культури: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — Одеса, 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-17239] УДК 159.923.2-057.875 

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

На ступінь кандидата 

4124. Кругляк М.І. Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного 
знання за доби постнекласичної науки: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.02) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с.15—16 (7 назв). — 
[2006-00435 А] УДК 165.7 

4125. Усік О.Ю. Регуляція навчально-пізнавальної діяльності: соціально-філософсь-
кий аналіз: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Харк. ун-т повітр. сил ім. І.Кожедуба. 
— Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-17566] УДК 165.19:316.3 
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 17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 
На ступінь доктора 

4126. Морозова Л.П. Соціальні механізми формування цінностей молоді в пере-
хідний період: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.03) / 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 
(33 назви). — [2006-00632 А] УДК 17.022.1-053.67 

На ступінь кандидата 
4127. Шевченко З.В. Індивідуалізм як складова розвитку демократії: Автореф. 

дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Ін-т вищ. освіти акад. пед. наук України. — К., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-19717] УДК 17.024 

 2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 
2-1 Теорія та філософія релігії. Природа релігії. Феномен релігії. Релігієзнавство 

На ступінь доктора 
4128. Предко О.І. Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої 

парадигми: Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2006. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (38 назв). — [2006-00827 А] УДК 2:159.9 

 2-9 Історія віри, релігії, віросповідання та церкви 
На ступінь кандидата 

4129. Моренчук А.А. Релігійні процеси в Україні у 1953—1964 роках (на матеріа-
лах західних областей): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (09.00.11) / Нац. ун-т "Остроз. 
акад.". — Острог, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (15 назв). — [2006-00628 А] 

 УДК 2-9(477.8)“1953/1964” 

 3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 
 311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь кандидата 
4130. Пашинська Г.А. Статистичне дослідження ринків енергетичних матеріалів 

та продукції (на прикладі Житомирської області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.03.01) / Держкомстат України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2006. 
— 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00868 А] УДК 311.1:620.91 

4131. Чорний А.Ю. Статистичне оцінювання якості обслуговування у роздрібній 
торгівлі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-19714] УДК 311.42:339.37 

 314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 
На ступінь кандидата 

4132. Гуць М.І. Організаційно-економічний механізм регулювання безробіття в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки Ук-
раїни. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-00192 А] 

 УДК 314.17:331.5 

 316 Соціологія 
 316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система.                                      

Соціальні процеси 
На ступінь кандидата 

4133. Бондар Т.В. Соціально-економічний розвиток сільської місцевості регіону 
та напрями його удосконалення: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (10.02.13) / Миколаїв. 
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держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
[2006-00064 А] УДК 316.334.55+338.436 

4134. Глущенко Ю.В. Соціологія молоді: процеси концептуалізації в контексті 
соціокультурних змін: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.01) / Харк. нац. ун-т              
ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2006-00145 А] 

 УДК 316.346.32-053.6 
4135. Городняк І.В. Соціально-економічне знання як чинник адаптації населення 

до ринкових умов: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2006- 00164 А] 

 УДК 316.334.2 
4136. Зоткін А.О. Становлення регіональних владних еліт в Україні: Автореф. 

дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.03) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2005. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-18076] УДК 316.344.42 

4137. Ідрісов Б. Електоральна культура населення України в умовах трансформації 
суспільства: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / НАН України, Ін-т соціології. — 
К., 2006. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (5 назв). — [2006-00277 А] УДК 316.33(477) 

4138. Катан О.І. Концептуальні і політико-практичні засади вирішення гендерної 
проблеми в Україні: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / НАН України, Ін-т 
політ. і етнонац. дослідж. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-17552] 

 УДК 316.423.6:316.346.2-055.2](477) 
4139. Коваленко О.О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен: Авто-

реф. дис. ... канд. соціол.. наук: (22.00.03) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2006. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2006-00342 А] УДК 316.356.2-058.862 

4140. Комих Н.Г. Соціокультурний контекст становлення та розвитку підприєм-
ництва в Україні: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. 
— Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00377 А] УДК 316.334.23 

4141. Полюга В.А. Динаміка ціннісних орієнтацій військовослужбовців строкової 
служби: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2006-00811 А] УДК 316.343.65-057.36 

4142. Цимбал Д.В. Міжетнічна взаємодія в умовах великого міста: Автореф. дис. 
... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2005-19712] УДК 316.334.56 

4143. Цирюлик С.В. Соціальна детермінованість еміграційного процесу з України 
в кінці ХХ-го — на початку ХХІ-го століть: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) /                        
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 
[2005-19711] УДК 316.4:314.151.3](477)“19/20” 

 316.6 Соціальна психологія 

На ступінь кандидата 

4144. Махмадамінова Г.А. Соціалізація неповнолітніх у соціально неблагопо-
лучних сім’ях: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / НАН України, Ін-т соціології. 
— К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — [2006-00576 А] УДК 316.614.5 

 316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. 
Соціологія комунікації 

На ступінь кандидата 

4145. Лукащук В.І. Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень: 
Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2006-00520 А] УДК 316.74:796 
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4146. Науменко О.М. Становлення і розвиток адміністративної субкультури                   
в Україні: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т 
(м. Одеса) ім. К.Д. Ушинського. — Одеса, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
[2006-00667 А] УДК 316.723(477) 

4147. Паламарчук О.М. Соціально-психологічні умови формування еколого-еко-
номічної культури підприємця: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.05) / Акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: 
с.17 (7 назв). — [2006-00753 А] УДК 316.723 

 32 Політика. Політологія 

На ступінь кандидата 

4148. Гірман А.П. Особливості політичної участі осіб з функціональними обме-
женнями у сучасному політичному процесі в Україні: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / 
Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 
— [2006-00142 А] УДК 32.01(477) 

4149. Козубський В.О. Інформаційна безпека держави: Кримський регіон: Авто-
реф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сім-
ферополь, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2005-19689] УДК 32.019.5(477.75) 

 321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

4150. Іванов І.Ю. Формування української політичної нації в сучасних умовах: 
проблеми і перспективи: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.05) / НАН України, Ін-т 
політ. і етнонац. дослідж. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-18077] 

 УДК 321.01 
4151. Ключко Д.Є. Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний 

аналіз та інституціональні рішення: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Харк. 
нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — [2005-18082] 

 УДК 321.01:327.39 
4152. Скребець О.В. Інститут парламентаризму в контексті досвіду демократич-

ної трансформації сучасних суспільств: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Тав-
рійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — [2005-16970] УДК 321.72 

4153. Ярош Я.Б. Політична суб’єктність молодіжних об’єднань у державотворчих 
процесах України (період незалежності): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Чер-
нів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). 
— [2005-17647] УДК 321.01:329.78](477)“1991/2005” 

 322 Відносини між державою та церквою 

На ступінь кандидата 

4154. Осиповський С.М. Формування моделі державно-церковних відношень в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. 
— Сімферополь, 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2006-00738 А] УДК 322(477) 

 323 Внутрішня політика. Національні питання.                                                           
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 

4155. Половко О.О. Особливості політичного тероризму в сучасному суспільстві: 
Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2005-18102] УДК 323.28 
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4156. Потеряйко Г.В. Особливості політичної суб’єктивації національних меншин в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2005-18103] УДК 323.15:321.01 

4157. Терешкун О.Ф. Політична суб’єктність української нації: ґенеза, стан, тен-
денції розвитку: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2005. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-17223] 

 УДК 323.111(=161.2) 

 323(477) Внутрішня політика України 
На ступінь кандидата 

4158. Стогова О.В. Людський вимір етнонаціональної політики та його реалізація 
в Україні: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. 
— Х., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2005-17002] УДК 323.1(477) 

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

На ступінь доктора 

4159. Пархомчук О.С. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних 
відносин: Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: (23.00.04) / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
міжнар. відносин. — К., 2006. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (37 назв). — [2006-00762 А] 

 УДК 327 

На ступінь кандидата 
4160. Запорожець О.Ю. Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних від-

носинах (на прикладі України та Російської Федерації): Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 
(23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16                             
(4 назви). — [2005-18074] УДК 327.56 

 327(477) Зовнішня політика України 
На ступінь доктора 

4161. Шепєлєв М.А. Теоретико-методологічні засади політологічного аналізу 
глобалізації управління: Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: (23.00.01) / Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. НАН України. — К., 2005. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (47 назв). —                                 
[2005-19718] УДК 327(477) 

На ступінь кандидата 
4162. Седляр Ю.О. Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах: 

Автореф. дис. ... канд. політ. наук: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-17217] УДК 327(477+(470+571)) 

 33 Економіка. Економічні науки 
 330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
4163. Бутник О.М. Моделювання перехідних процесів в економічних системах авіа-

будівної та авіатранспортної галузей: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.03.02) / Нац. авіац. 
ун-т. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (31 назва). — [2006-00084 А] 

 УДК 330.42:629.7 
4164. Слухай С.В. Міжурядові трансферти в умовах системної економічної транс-

формації: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К.,  2005. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (49 назв) та в підрядк. прим. — 
[2005-16978] УДК 330.117:336.13.012.23 
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На ступінь кандидата 

4165. Алімпієв Є.В. Взаємодія фінансової та грошової політики у трансформацій-
ній економіці післякризового періоду: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
[2005-18062] УДК 330.101.541+336.01 

4166. Бадрак О.С. Удосконалення фінансового механізму забезпечення сталого роз-
витку України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.08.01) / НАН України, Рада по вивч. 
продуктив. сил України. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 
[2006-00024 А] УДК 330.15:336.02](477) 

4167. Вербовий М.В. Фінансово-кредитні інституції національного господарсько-
го руху в Західній Україні впродовж 1848—1939 років: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.01.04) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2005. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-18067] УДК 330.341.2:336](477.8)“1848/1939” 

4168. Джерасад Самі Сеньал. Інвестиційна поведінка суб’єктів господарювання 
в трансформаційній економіці: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Харк. нац. 
ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 12 с.: іл. — Бібліогр.: с. 11 (5 назв). — [2005-18073] 

 УДК 330.322 
4169. Зварич І.Т. Моделювання процесу економічного зростання регіону: Авто-

реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2006. — 18 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — [2006-00264 А] УДК 330.4:332.1 

4170. Кленін О.В. Вдосконалення механізму відтворення основного капіталу про-
мислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. 
ун-т. — Маріуполь, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006-00324 А] 

 УДК 330.31:334.716 
4171. Коверга С.В. Стратегія управління інноваційним розвитком економіко-ви-

робничих структур: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. 
— Маріуполь, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-18084] 

 УДК 330.341.1:621 
4172. Корнієнко В.П. Економіко-математичне моделювання функціонування сис-

теми контейнерних перевезень: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / НАН Украї-
ни, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. 
— К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 1314 (6 назв). — [2006-00385 А] УДК 330.42:656.073.235 

4173. Кремень О.І. Статистичне дослідження зайнятості населення (регіональний 
аспект): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.01) / Держкомстат України, Держ. акад. 
статистики, обліку та аудиту. — К., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
[2006-00427 А] УДК 330.101.52 

4174. Онікієнко С.В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-00708 А] УДК 330.322.5 

4175. Перепелиця Н.В. Людський капітал у трансформаційній економіці: зміст                                        
та основні напрями формування: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Харк. нац. 
ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
[2005-17208] УДК 330.142 

4176. Пирог О.В. Науково-методичні засади оцінки і регулювання інвестиційної 
діяльності в промисловому секторі регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / 
Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — [2005-18101] УДК 330.322:332.1 

4177. Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності промислових підприємств: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. 
— 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2005-16976] УДК 330.131.7:658 
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4178. Сорока Р.С. Формування та ефективність використання оборотного капіта-
лу торговельних підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Укоопспілка, 
Львів. комерц. акад. — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 
[2005-16986] УДК 330.142.212:339.17 

4179. Ткач І.І. Моделювання кредитного процесу в банківській установі: 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 (14 назв). — [2005-17234] УДК 330.4:336.717.061 

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

На ступінь доктора 

4180. Криклій А.С. Формування трудового потенціалу в умовах трансформацій-
ної економіки: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2005. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (29 назв). — [2005-17556] 

 УДК 331.522.4 
4181. Лич В.М. Науково-методичні основи відтворення трудового потенціалу Ук-

раїни: Автореф. дис. ... д-ра екон. техн. наук: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки 
України. — К., 2005. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (40 назв). — [2005-17560] 

 УДК 331.522.2 

На ступінь кандидата 

4182. Балан О.Д. Удосконалення системи матеріального стимулювання в сільсько-
господарських підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Нац. аграр. 
ун-т. — К., 2006. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2006-00028 А] 

 УДК 331.21:631.11 
4183. Буряк В.Г. Методичні основи оцінки ефективності та продуктивності праці 

персоналу поштового зв’язку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Одес. нац. 
акад. зв’язку ім. О.С. Попова. — Одеса, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— [2006-00083 А] УДК 331.103:656.811 

4184. Лико І.Я. Соціально-економічне стимулювання працівників на промислових 
підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2006. — 20 с.: іл, табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2006-00493 А] 

 УДК 331.101.38 
4185. Опаленко І.О. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку праці в аграр-

ній сфері: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. До-
кучаєва. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2006-00711 А] 

 УДК 331.5:338.43 

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

На ступінь доктора 

4186. Коцан Н.Н. Територіальна організація митної діяльності України: Автореф. 
дис. ... д-ра геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 48 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 42—46 (37 назв). — [2006-00397 А] УДК 332.1:339.54](477) 

На ступінь кандидата 

4187. Бичков О.П. Економічні механізми та фактори відтворення житла в Ук-
раїні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.03) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2005-17690] УДК 332.8(477) 
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4188. Бутурлакіна Т.О. Організаційно-економічний механізм бюджетного регулю-
вання економікою регіону (на матеріалах Закарпатської області): Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.02.03) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (9 назв). — [2006-00085 А] УДК 332.142 

4189. Вавдіюк Н.С. Діагностика забезпечення економічної безпеки держави на 
регіональному рівні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / Ін-т регіон. дослідж. — 
Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (34 назви). — [2005-19676] УДК 332.14 

4190. Глядіна М.В. Формування та реалізація регіональної політики розвитку рек-
реаційної сфери: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж.  — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2006-00146 А] 

 УДК 332.14:338.48 
4191. Григорович А.В. Програмне управління розвитком житлово-комунального 

господарства міста: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / Н.-д. екон. ін-т М-ва 
економіки України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
[2006-00179 А] УДК 332.8(477-21) 

4192. Книш Д.Я. Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку 
України (на матеріалах Львівської області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— [2006-00335 А] УДК 332.1:334.012.64 

4193. Кравченко Н.О. Територіальна організація рекреаційного господарства По-
лісся та напрями її удосконалення: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / НАН Ук-
раїни, Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — [2006-00420 А] УДК 332.122:379.84](477.41/.42) 

4194. Кулаковський Ю.П. Управління земельними ресурсами міста (на прикладі 
м. Києва): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.08.01) / НАН України, Рада по вивч. про-
дуктив. сил України. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
[2006-00456 А] УДК 332.2.021.8(477-25) 

4195. Ліщенюк Т.М. Формування інфраструктури ринку землі (на прикладі зе-
мельного фонду Київської області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН 
України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-00510 А] УДК 332.72(477.41) 

4196. Любченко О.М. Конкурентоспроможність продукції на регіональному про-
довольчому ринку та напрями її підвищення (на прикладі Кіровоградського регіону): 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил 
України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-00530 А] 

 УДК 332.1(477.65):338.439.5 
4197. Михайличенко А.О. Соціально-економічний розвиток регіону та його ре-

сурсне забезпечення (на матеріалах Чернігівської області): Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-00599 А] УДК 332.142.4(477.51) 

4198. Олешко А.А. Прогнозування та державне регулювання промислового роз-
витку регіону (на прикладі Київської області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) 
/ Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — [2006-00692 А] УДК 332.1 

4199. Охрій О.П. Комплексна стратегія управління землекористування адміністра-
тивно-територіального утворення: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.04) / 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2006. — 
21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2006-00744 А] УДК 332.3:351.711 

4200. Павленко О.О. Еколого-економічна оцінка взаємодій в господарсько-торгівель-
ній діяльності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.08.01) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. — 
24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — [2006-00746 А] УДК 332.142.6 
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4201. Радченко М.Ю. Регіональний механізм відновлення основних фондів міського 
електротранспорту: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — 
Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2006-00904 А] УДК 332.1+338.47 

4202. Штофер Г.А. Розвиток підходів до оцінки ділової активності регіону в су-
часних умовах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / Нац. акад. природоохорон. та 
курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
[2005-17623] УДК 332.1 

334 Форми організацій та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

4203. Кошелєва О.Г. Формування механізму регулювання розвитку малого під-
приємництва в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
[2006-00412 А] УДК 334.722 

4204. Малик І.П. Корпоративне управління акціонерними товариствами: інститу-
ціональне забезпечення: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / М-во економіки 
України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 
[2006-00728 А] УДК 334.722.8 

4205. Миськів Г.В. Формування та розвиток інтегрованих суб’єктів господарю-
вання в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж. — Львів, 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2006-00596 А] 

 УДК 334.7.012.82(477) 
4206. Сороківська О.А. Економічне оцінювання та організовування інтегрованих 

корпоративних структур консорціумного типу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 26 с.: іл. — Бібліогр.: с. 21—23 (16 назв). 
— [2005-18106] УДК 334.78 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь доктора 

4207. Брітченко І.Г. Формування та функціонування регіонального банківського 
ринкознавства: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.02.03) / Донец. держ. ун-т економіки                  
і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                
с. 28—33 (59 назв). — [2005-17699] УДК 336.71 

На ступінь кандидата 

4208. Бабенко А.С. Держава на фінансовому ринку (на прикладі США): Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2005. 
— 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (3 назви). — [2005-17685] УДК 336.13.051(73) 

4209. Дроздовська О.С. Бюджетний устрій держави та особливості його фор-
мування в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Н.-д. фін. ін-т при                  
М-ві фінансів України. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
[2005-19680] УДК 336.145.1 

4210. Євтух Л.Б. Управління механізмом кредитування довгострокових програм 
розвитку економіки в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
[2005-17721] УДК 336.77.067.22(477) 

4211. Конюшенко Н.В. Нумізматичні операції Національного банку України: 
методичний та маркетинговий аспекти: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Київ. 
нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-18085] 

 УДК 336.711:737 
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4212. Макуцький Р.Т. Казначейське обслуговування Державного бюджету Ук-
раїни: реалії та шляхи вдосконалення: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Тер-
ноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
[2006-00645 А] УДК 336.14(477) 

4213. Малярчук А.К. Наповнення місцевих бюджетів в умовах розширення бюд-
жетних прав органів місцевого самоврядування: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / 
Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— [2006-00553 А] УДК 336.14:352](477) 

4214. Оконська О.О. Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2005-19700] УДК 336.71 

4215. Тріпак М.М. Прагматизм фіскального регулювання процесів формування міс-
цевих бюджетів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2005-18110] 

 УДК 336.14:352]:336.22 
4216. Хайтова Т.А. Рівень оподаткування доходів підприємства та його вплив на 

їхню економічну діяльність: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Н.-д. фін. ін-т при М-ві 
фінансів України. — К.,  2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-19707] 

 УДК 336.22 

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

На ступінь доктора 

4217. Ткач А.А. Формування інституціональної системи ринкової інфраструктури 
транзитивної економіки: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.01.01) / НАН України, 
Об'єдн. ін-т економіки. — К., 2005. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (49 назв). — 
[2005-17233] УДК 338.49:330.101.8 

На ступінь кандидата 

4218. Акчуріна Ю.М. Ефективність функціонування особистих селянських гос-
подарств в ринкових умовах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. 
ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с.17—18 (13 назв). — 
[2006-00002 А] УДК 338.436 

4219. Блажко М.А. Зайнятість і мотивація праці в аграрній сфері: Автореф. дис. ... 
канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогно-
зування". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2006-00055 А] 

 УДК 338.43:331.101.3 
4220. Богданов С.М. Розвиток інвестиційного процесу в сільському господарстві: 

Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — 
Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2006-00058 А] УДК 338.436 

4221. Бондаренко В.М. Територіальна організація продовольчого ринку регіону 
та напрями її удосконалення (на матеріалах Вінницької області): Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-18066] УДК 338.439.5:332.1 

4222. Буднік О.М. Становлення і розвиток підприємництва в аграрному секторі 
регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / М-во аграр. політики України, 
Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
[2006-00082 А] УДК 338.436 

4223. Ватагін М.Ю. Ефективне використання ядерного палива — ресурс еконо-
мічної безпеки держави: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (21.04.01) / Рада нац. безпеки і 
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оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18—20. — [2006-00098 А] УДК 338:351.863]:621.039.544 

4224. Горбачов В.С. Економічне зростання виноробної галузі регіонального АПК 
на основі її інтенсивного розвитку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Мико-
лаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2006. — 20  с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 
— [2006-00159 А] УДК 338.436:[634.8+663.2 

4225. Звенячкіна В.Ю. Удосконалення організаційно-економічного механізму 
управління витратами на вугільних шахтах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14—15 (9 назв). — [2006-00265 А] УДК 338.5:622.012.2 

4226. Кальченко С.В. Напрями підвищення ефективності виробництва овочів 
відкритого ґрунту в степовій зоні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Укр. акад. 
аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2006. — 20 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (7 назв). — [2006-00294 А] УДК 338.43:631.1/.8 

4227. Костров Д.С. Науково-методичні аспекти приватизації об’єктів трубопро-
водного транспорту: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / М-во економіки Украї-
ни, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). —                        
[2006-00394 А] УДК 338.246.025.88 

4228. Кравченко В.Г. Організаційно-економічне забезпечення стратегії розвитку 
транспортного термінала: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. транспорт. 
ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-00418 А] УДК 338.47 

4229. Крушельницька Т.А. Формування витрат виробництва в сільському гос-
подарстві: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00440 А] 

 УДК 338.43 
4230. Крюкова І.О. Організаційно-економічний механізм розвитку агроформу-

вань в пореформений період: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Харк. нац. аграр.                           
ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
[2006-00443 А] УДК 338.436 

4231. Кудирко О.М. Формування економічної стратегії інноваційного розвитку 
підприємств харчової промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. 
ун-т харч. технологій. — К., 2005. — 22 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — [2005-19690] УДК 338.242:641 

4232. Кулешова Г.М. Підвищення конкурентоспроможності продукції вино-
градарсько-виноробного підкомплексу АПК: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— [2006-00457 А] УДК 338.436:[634.8+663.2] 

4233. Купріна Н.М. Удосконалення механізму управління оборотним капіталом в 
харчовій промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(10 назв). — [2006-00462 А] УДК 338.439:330.142.26 

4234. Мостовенко О.О. Науково-методичні основи регулювання тарифної полі-
тики у сфері телекомунікацій: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / М-во економі-
ки України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— [2006-00635 А] УДК 338.53:621.39 

4235. Письменна У.Є. Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах 
електроенергетики: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17. — [2006-00789 А] УДК 338.51:621.31 

4236. Плотнікова М.Ф. Економічна ефективність структуризації хлібопродукто-
вого підкомплексу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / М-во аграр. політики Ук-
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раїни, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18                             
(9 назв). — [2006-00798 А] УДК 338.43:633.1 

4237. Прокопенко К.О. Сільське господарство в системі макроекономічних про-
порцій: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН України, Держ. установа "Ін-т 
економіки та прогнозування". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— [2006-00834 А] УДК 338.43 

4238. Радєва М.М. Механізм формування диверсифікаційної політики підприємства 
в умовах трансформаційної економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / 
Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Дніпропетровськ, 2005. — 23  с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (22 назви). — [2005-17214] УДК 338.33:334.716 

4239. Соломянюк Н.М. Оцінка впливу оточуючого середовища на стратегічні 
плани підприємства в умовах невизначеності (на прикладі підприємств пивоварної галузі 
України): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2005-16984] 

 УДК 338.45:663.4 
4240. Таранюк Л.М. Економічне обґрунтування реструктуризації промислових 

підприємств в умовах перехідної економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / 
Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:                        
с. 17—19 (19 назв). — [2005-17220] УДК 338.24.021.8:334.7 

4241. Тимофєєв Ю.Е. Організаційні структури корпоративних холдингових груп 
у житловому будівництві в сучасних умовах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.08) / 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— [2005-17227] УДК 338.45:69 

4242. Турянський Ю.І. Державне регулювання господарських систем в умовах 
лібералізації та капіталізації економічного розвитку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — [2005-17252] УДК 338.246.025.2 

4243. Федорова Ю.К. Формування комплексу продажів на підприємствах харчо-
вої промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т                                       
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 
[2005-17569] УДК 338.439.5 

4244. Черемисова Т.А. Активізація інноваційного розвитку промисловості на засадах 
лізингу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2005-19713] УДК 338.45.01 

4245. Яхієв А.М. Організація планування в плодоовочевоконсервних підприємствах: 
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 (8 назв). — [2005-17648] 

 УДК 338.45:664.8 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

4246. Копитко В.І. Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу 
України: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — 
Львів, 2006. — 46  с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—43 (50 назв). — [2006-00408 А] 

 УДК 338.43.01(477) 

На ступінь кандидата 

4247. Бабенко А.А. Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах реформу-
вання і регулювання аграрного сектора економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / 
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Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). 
— [2005-17684] УДК 338.436(477) 

4248. Белаковський Л.М. Підвищення економічної ефективності використання 
нових технологій в промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (8 назв). — [2005-17688] УДК 338.45:001.895](477) 

4249. Гладиш Р.О. Економічний механізм регулювання пропозиції пшениці в Ук-
раїні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. 
— К., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2006-00144 А] 

 УДК 338.436.025.2:633.11](477) 
4250. Дорофєєва Г.А. Управління державним сектором промисловості в Україні: 

Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — 
Донецьк, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2005-17718] 

 УДК 338.24:330.526.34](477) 
4251. Курбацька Л.М. Формування та використання трудового потенціалу в 

сільському господарстві регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпро-
петр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — [2006-00466 А] УДК 338.439:331.582](477.63) 

4252. Лисенко Н.О. Вдосконалення економічних відносин при вирощуванні і пе-
реробці цукрових буряків: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / М-во аграр. по-
літики України, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (10 назв). — [2006-00642 А] УДК 338.436:664.1](477.46) 

4253. Міронова Л.О. Розвиток і ефективність овочепродуктового підкомплексу в 
умовах ринку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. 
— Дніпропетровськ, 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-00613 А] 

 УДК 338.436:635.1/.8](477.63) 
4254. Надворняк Я.М. Ефективність виробництва м’яса великої рогатої худоби в 

Прикарпатті України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т 
ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
[2006-00654 А] УДК 338.436:637.5’62](477.86) 

4255. Османов К.М. Організація і формування агротехсервісних послуг в АПК 
Автономної Республіки Крим: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Харк. нац. 
аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 
— [2006-00740 А] УДК 338.4(477.75) 

4256. Пуліна Т.В. Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяль-
ності підприємств харчової промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— [2006-00881 А] УДК 338.439:330.341.1](477) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь кандидата 

4257. Давиденко Л.І. Державне регулювання сфери туризму на обласному рівні: 
Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. (25.00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — [2006-00193 А] УДК 338.486 

4258. Заруцька О.І. Забезпечення ефективності транспортного обслуговування 
туристів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2005-17724] УДК 338.48:656.072.44 

4259. Кашуба Я.М. Формування системи дитячого оздоровлення і туризму: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.09.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с.18—19 (10 назв). — [2006-00311 А] УДК 338.48-6:615.8]-053.5/.6 
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4260. Коваленко Ю.О. Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних 
туристичних послуг в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац.                                       
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— [2006-00343 А] УДК 338.48(477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

На ступінь кандидата 

4261. Жук О.П. Управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств в умовах 
ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 
— [2005-17722] УДК 339.2:334.716](477) 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь доктора 

4262. Іщенко О.А. Маркетинговий механізм управління розвитком підприємств сфери 
послуг: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі                              
ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 33 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 
(36 назв). — [2006-00284 А] УДК 339.138:338.46 

На ступінь кандидата 

4263. Борисова С.Є. Конкурентні переваги регіонів України в контексті її інте-
грації до світового ринку капіталу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (10 назв). —                         
[2006-00069 А] УДК 339.13:332.1](477) 

4264. Опря О.А. Розвиток ринку хлібобулочних виробів: Автореф. дис. ... канд. 
екон. наук: (08.07.02) / Укр. акад. аграр. наук, ННЦ "Ін-т аграр. економіки". — К., 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-00713 А] УДК 339.1:664.66 

4265. Приймачук Т.Ю. Формування ринку насіння зернових колосових культур: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. 
ун-т. — Житомир, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2006-00829 А] 

 УДК 339.13:631.53.01 
4266. Штуль В.П. Розвиток матеріально-технічної бази вищих навчальних закла-

дів за концепцією маркетингу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац.                                  
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 
[2005-17624] УДК 339.13:378.1 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 

На ступінь кандидата 

4267. Бортник О.М. Стратегічні засади розвитку експорту паливно-енергетичних 
ресурсів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки Ук-
раїни. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2006-00070 А] 

 УДК 339.564 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь доктора 

4268. Шлюсарчик Б. Міжнародна конкурентність національної економіки: способи 
оцінки та шляхи посилення: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 
[2005-19720] УДК 339.727.22 
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На ступінь кандидата 

4269. Черепенко В.Г. Інноваційні аспекти боргової стратегії держави: Автореф. 
дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. 
— К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2005-17595] УДК 339.72 

4270. Ярова О.В. Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах 
з перехідною економікою: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т                                  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
[2005-17646] УДК 339.746:339.727.24 

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

Глобалізація економіки 

На ступінь доктора 

4271. Третяк В.В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку регіональних 
зовнішньоекономічних зв’язків: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.10.01) / НАН Ук-
раїни, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2005. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 
(32 назви). — [2005-18109] УДК 339.9:332.1 

На ступінь кандидата 

4272. Гасім С. Міжнародне економічне співробітництво України та Королівства 
Марокко: стан і перспективи: 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. 17—19 
(16 назв). — [2005-18068] УДК 339.92(477:64) 

4273. Горчаков В.Ю. Формування організаційно-економічного механізму управ-
ління зовнішньоекономічною діяльністю великої компанії: Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-18070] УДК 339.9:621 

4274. Куцаб-Бонк К. Механізми інституційного забезпечення розвитку українсь-
ко-польського транскордонного регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(5 назв). — [2006-00471 А] УДК 339.92(477+438) 

4275. Литвин О.Є. Формування експортної політики України на світовому ринку 
зернових: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К.,  2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2006-00521 А] 

 УДК 339.97:338.433](477) 
4276. Нгуєн Тхі Ханг. Інвестування іноземного капіталу в країнах Південно-

Східної Азії: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і 
міжнар. відносин. — К., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2005-17729] 

 УДК 339.92(5-12) 
4277. Новіков Е.Б. Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах 

реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (21.04.01) / Нац. 
ін-т стратег. дослідж. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2006-00680 А] 

 УДК 339.922:351.861(477) 
4278. Приятельчук О.А. Формування та розвиток системи кроскультурного ме-

неджменту (на прикладі міжнародних корпорацій): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.:                              
с. 17—18 (12 назв). — [2006-00833 А] УДК 339.97 

4279. Сталінська Г.О. Національні фірми в транснаціональних корпоративних системах: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відно-
син. — К., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2005-16989] УДК 339.944:339.92 
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4280. Татаренко О.В. Фінансова транснаціоналізація як засіб перерозподілу сві-
тового багатства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. 
економіки і міжнар. відносин. — К., 2005. — 16 , [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 14 
(10 назв). — [2005-17221] УДК 339.9 

4281. Шарнопольська О.М. Механізм інтеграції України у світовий фондовий 
ринок: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2005-19716] УДК 339.92:336.76 

4282. Шевченко В.І. Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 16 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2005-17608] УДК 339.9:368 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право в цілому. Пропедевтика. Юридичні методи та допоміжні 
правничі науки 

На ступінь доктора 

4283. Тимошенко В.І. Розвиток юридичних, соціологічних та ідеократичних тео-
рій держави в політико-правовій думці України і Росії кінця ХІХ — початку ХХ ст.: Авто-
реф. 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. 28—33 (60 назв). — [2005-17228] 

 УДК 340.12(477)“19” 
4284. Ющик О.І. Теоретичні проблеми законодавчого процесу: Автореф. дис. ... 

д-ра юрид. наук: (12.00.01) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 
2005. — 44 с. — Бібліогр.: с. 39—41 (32 назви). — [2005-17635] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 

4285. Гончарук О.В. Дихотомія права: право публічне та право приватне: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Ін-т законодав. Верховної Ради України. — К., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (3 назв). — [2006-00156 А] УДК 340.111 

4286. Занік Ю.М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.12) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 
16 с. — Бібліогр.: с.14 (6 назв). — [2006-00262 А] УДК 340.12 

4287. Калюк О.М. Війська НКВС (МВС) в Україні (1939—1953 рр.): історико-пра-
вовий аспект: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. 
— К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2006-00290 А] 

 УДК 340.15:321](477)“1939/1953” 
4288. Капустіна Н.Б. Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому 

дослідженні феномену влади: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.12) / Київ. нац.                               
ун-т внутр. справ. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — [2005-19687] 

 УДК 340.12(477) 
4289. Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: (12.00.01) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — 
К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-00313 А] УДК 340.1(477) 

4290. Любченко Д.І. Розвиток кримінального права гетьманщини у другій поло-
вині ХVІІ—ХVІІІ ст.: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2006. — 25 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (7 назв). — [2006-00529 А] 

 УДК 340:343.2/.7](477)“16/17” 
4291. Нонко А.В. Податки в Україні та в державах-членах Європейського Союзу: 

порівняльно-правовий аналіз: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т зако-
нодав. Верховної Ради України. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 
[2005-18098] УДК 340.5:336.22](477:4-672ЄС) 
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4292. Хаустова М.Г. Національна правова система за умов розбудови правової 
демократичної державності в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— [2005-19708] УДК 340.12(477) 

4293. Черевашко В.В. Судово-медична діагностика дистанції пострілу з обрізу 
мисливської рушниці: 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. — 17 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2005-17594] УДК 340.62:623.442.6 

341 Міжнародне право 
На ступінь кандидата 

4294. Блажевич Ю.Ю. Відповідальність держав за міжнародно-протиправні 
діяння: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Ін-т законодав. Верховної Ради Ук-
раїни. — К., 2006. — 21 с. — Бібліогр.: 16—17 (5 назв). — [2006-00054 А] УДК 341.2 

4295. Кутателадзе О.Д. Підстави виникнення зобов’язань за римським приват-
ним правом і сучасним цивільним законодавством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). 
— [2006-00469 А] УДК 341.9(477) 

4296. Максименко С.В. Міжнародно-правове регулювання права на свободу пе-
ресування і вибір місця проживання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11) / Ін-т 
законодав. Верховної Ради України. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
[2006-00544 А] УДК 341.213.14:342.721 

4297. Смирнова К.В. Джерела права Європейського Союзу: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-16983] УДК 341.171 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь кандидата 

4298. Баб’як А.В. Адміністративно-процесуальні строки: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: (12.00.07) / Нац. акад. внутр. справ. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). 
— [2005-17686] УДК 342.9 

4299. Барчук В.Б. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт 
забезпечення національної безпеки України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). —                                   
[2006-00033 А] УДК 342.5+342.7](477) 

4300. Бояринцева М.А. Адміністративно-правовий статус громадянина України: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / НАН України, Ін-т держави і права                        
ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2005-17698] 

 УДК 342.922(477) 
4301. Бублик Г.В. Делегування повноважень місцевими органами влади: організа-

ційно-правовий аспект: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Київ. нац. екон. ун-т. 
— К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2005-19675] УДК 342.9.07 

4302. Грабильніков А.В. Конституційне право громадян України брати участь в 
управлінні державними справами: проблеми теорії і практики: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: (12.00.02) / Ін-т законодав. Верховної Ради України. — К., 2006. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-00170 А] УДК 342.571(477) 

4303. Гречанюк С.К. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-вико-
навчих установ з державними органами та недержавними організаціями: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-00175 А] УДК 342.951 
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4304. Грибок І.О. Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністратив-
ному порядку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-00178 А] 

 УДК 342.924 
4305. Денчук Р.О. Адміністративно-правова охорона комунальної власності: Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодав. Верховної Ради України. — К., 
2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2006-00201 А] УДК 342.951 

4306. Лазур Я.В. Правове регулювання національно-культурної автономії: світо-
вий та вітчизняний досвід: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Ін-т законодав. 
Верховної Ради України. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2006-00481 А] 

 УДК 342.726-054.57(477) 
4307. Литвин О.В. Адміністративно-правове регулювання статусу державного служ-

бовця в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. 
служби України. — Ірпінь, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-00845 А] 

 УДК 342.78 
4308. Матіос А.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного 

управління: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодав. Верховної Ради України. 
— К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2006-00578 А] УДК 342.986 

4309. Мозоль В.В. Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової 
міліції (організаційно-правові аспекти): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. 
акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви). 
— [2006-00621 А] УДК 342.98 

4310. Оксьом І.Г. Організаційно-правові засади адміністративного регулювання 
соціальної сфери в регіоні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. 
податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). 
— [2005-17650] УДК 342.922:352 

4311. Олефіренко Е.О. Адміністративно-правові гарантії реалізації прав і свобод 
громадян: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби 
України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). —                      
[2006-00691 А] УДК 342.7 

4312. Павленко Н.Г. Адміністративно-правові засади діяльності персоналу мілі-
ції громадської безпеки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. 
податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
[2006-00745 А] УДК 342.9:351.741 

4313. Скворцов С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 
25 с. — Бібліогр.: с. 22 (9 назв). — [2005-18105] УДК 342.924 

4314. Томкіна О.О. Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання 
та реалізації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 
2005. — 20, [1] с., вкюч. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19. — [2005-17243] УДК 342.9.07(477) 

4315. Хоменко О.В. Виконавча влада: соціально-правова природа, особливості: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х.,  2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-19709] УДК 342.6 

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

На ступінь доктора 

4316. Лисенко В.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування 
податкових злочинів: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2006. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30. — [2006-00497 А] УДК 343.359.2 
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4317. Стахівський С.М. Кримінально-процесуальні засоби доказування: Авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 30 с. 
— Бібліогр.: с. 25—27 (23 назви). — [2005-16996] УДК 343.14 

4318. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика України: Автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук: (12.00.08) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 28—32. — [2005-17576] УДК 343.2(477) 

На ступінь кандидата 

4319. Блинська С.Г. Кримінально-правова природа затримання особи, що вчини-
ла злочин, як обставини, що виключає злочинність діяння: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ України. — К.,  2006. — 19 с. — Бібліогр.:                                 
с. 16—17 (7 назв). — [2006-00057 А] УДК 343.234 

4320. Волобуєва О.О. Взаємодія слідчого з фахівцями під час збору інформації про 
особу, що скоїла злочин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-00118 А] УДК 343.132 

4321. Головкін О.В. Групова злочинність та її попередження: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — 
К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2005-17708] УДК 343.221 

4322. Голубович А.Л. Судово-медична ідентифікація особи за спаленими кістка-
ми передпліччя: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.25) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 21 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2006-00153 А] УДК 343.982.32 

4323. Грек Б.М. Кримінально-правова відповідальність за фіктивне банкрутство та 
доведення до банкрутства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. адвокатури Ук-
раїни. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-17711] УДК 343.535(477) 

4324. Деревянкін С.Л. Публічність та диспозитивність у кримінальному судо-
чинстві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2005-17716] УДК 343.1(477) 

4325. Книженко С.О. Криміналістична характеристика та основні положення роз-
слідування екологічних злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. 
ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2006-00334 А] 

 УДК 343.98+349.6 
4326. Коміссаров М.Л. Криміналістичне дослідження замикаючих технічних 

засобів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-00378 А] УДК 343.982.35 

4327. Кондрат’єва Л.А. Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі 
України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права                                           
ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с.17—18 (15 назв). — [2006-00379 А] 

 УДК 343.121.5(477) 
4328. Короткевич М.Є. Кваліфікація зайняття забороненими видами господарсь-

кої діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2006-00388 А] УДК 343.5 

4329. Мантуляк Ю.В. Виконання спеціального завдання з попередження чи роз-
криття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, 
що виключає злочинність діяння: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. 
адвокатури України. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2006-00554 А] 

 УДК 343.9.02:343.85 
4330. Маркуш М.А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України: Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — [2006-00558 А] УДК 343.137(477) 
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4331. Матюшкова Т.П. Тактика допиту потерпілих-жінок від насильницьких 
злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — 
Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00573 А] УДК 343.985:343.541 

4332. Минюк Д.І. Організаційно-правові аспекти протидії правопорушенням                                       
у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / 
Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16                                    
(5 назв). — [2005-18092] УДК 343.359.3:351.713 

4333. Назаренко П.Г. Особливості провадження досудового слідства у кримі-
нальних справах за участю іноземців: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-00659 А] 

 УДК 343.137-054.6 
4334. Поліщук Г.С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам про-

ти довкілля (за матеріалами Причорноморського регіону України): Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.:                                       
с. 16—17 (9 назв). — [2006-00806 А] УДК 343.77:349.6](477.7) 

4335. Присяжний В.М. Кримінальна відповідальність за забруднення, засмічення та 
виснаження водних об’єктів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-00831 А] УДК 343.34:349.6 

4336. Процюк О.В. Кримінальна відповідальність за контрабанду: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.08) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2006. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2006-00874 А] УДК 343.359.3 

4337. Тучков С.С. Підроблення як спосіб вчинення злочину: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.08) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 16, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2005-17253] УДК 343.51/.53(477) 

4338. Цимбал Г.П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування 
податкових злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-17588] УДК 343.37:336.22 

346 Господарське право. Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

4339. Бекірова Е.Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарсь-
кої діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-
прав. дослідж. — Донецьк, 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2006-00037 А] 

 УДК 346.1+347.77](477) 
4340. Петренко В.С. Установчі документи суб’єктів господарювання: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 
2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-00777 А] УДК 346.2/.3 

4341. Сукманова О.В. Господарський договір про надання консультаційних пос-
луг: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. 
— Донецьк, 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2005-17006] УДК 346.3 

4342. Труш І.В. Господарсько-правове забезпечення державної політики малого 
підприємництва в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / НАН України, 
Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 
[2005-18111] УДК 346.26:334.012.64 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

4343. Жеков В.І. Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законо-
давством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — 
Одеса, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006-00246 А] УДК 347(477) 
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347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

4344. Клименко О.М. Особливості правового становища держави як суб’єкта 
приватного (цивільного) права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ.                                       
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
[2006-00325 А] УДК 347.122 

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

4345. Пушкар М.В. Організаційно-правові засади охорони прав на сорти рослин в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодав. Верховної Ради України. 
— К., 2006. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2006-00887 А] 

 УДК 347.22:631.526.3](477) 
4346. Чорна Ж.Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малоліт-

ніх і неповнолітніх осіб: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2005-17599] УДК 347.22 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

4347. Бєляєва А.П. Принцип свободи договору в правовому регулюванні зов-
нішньоекономічного контракту: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
[2005-18065] УДК 347.441.4 

4348. Гончаренко В.О. Договір позички за римським приватним правом та його 
рецепція у сучасному цивільному законодавстві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2005. — 20, [1] с., включ. обкл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-17709] УДК 347.455(477) 

4349. Шапошніков Д.С. Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю та життю осо-
би, яка без відповідних повноважень рятувала майно іншої особи: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2005. — 24, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 21 (3 назви). — [2005-17603] УДК 347.426.6 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства 

На ступінь кандидата 

4350. Логвінова М.В. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за 
правопорушення, вчинені неповнолітніми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — [2006-00515 А] УДК 347.634 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

4351. Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. —                                     
[2006-00919 А] УДК 347.71(477) 
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347.73 Фінансове право 
На ступінь кандидата 

4352. Кириченко В.В. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — 
Ірпінь, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2005-18081] УДК 347.73:342.743 

347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. 
Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, проектів, 

найменувань тощо 

На ступінь кандидата 

4353. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — [2006-00685 А] УДК 347.775 

4354. Олійник О.В. Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів 
України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т законодав. Верховної Ради Ук-
раїни. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-00695 А] УДК 347.77(477) 

347.78 Мистецька та літературна власність. Авторське право 

На ступінь кандидата 

4355. Германова О.Г. Авторське право і суміжні права в засобах масової інфор-
мації України та Польщі: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка. — Львів, 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2006-00140 А] 

 УДК 347.78:070](477+438) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 
На ступінь кандидата 

4356. Белькова О.В. Правовий статус свідка в кримінальному процесі України: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-17687] УДК 347.94(477) 

4357. Коваль О.А. Принципи процесуального права та їхнє втілення в законодав-
чій регламентації діяльності міліції Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2006-00348 А] 

 УДК 347.9(477) 
4358. Чванкін С.А. Добровільне представництво у цивільному процесі України: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2005. — 22 с. 
— Бібліогр.: с. 19 (3 назви). — [2005-17592] УДК 347.965.43 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

4359. Кальян О.С. Правове регулювання трудових відносин у країнах Західної 
Європи (історично-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Нац. акад. 
внутр. справ України. — К.,  2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2005-18078] 

 УДК 349.2(4-15) 
4360. Пузирний В.Ф. Правове регулювання праці осіб, які вимагають особливого 

захисту: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 
2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-00880 А] УДК 349.2 

4361. Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.05) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2005. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — [2005-17644]0 УДК 349.22:331.1 
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349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

4362. Юровська В.В. Правове регулювання відносин в системі загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування на випадок безробіття: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: (12.00.05) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-17631] УДК 349.3:364.334 

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

На ступінь кандидата 

4363. Книш В.В. Принципи земельного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
(12.00.06) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-17553] УДК 349.41(477) 

4364. Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: (12.00.06) / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00351 А] УДК 349.41 

4365. Мороз Г.В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у 
галузі охорони довкілля: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.06) / НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— [2006-00629 А] УДК 349.41(477) 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 

На ступінь кандидата 

4366. Логвиненко О.І. Лісоохоронна справа в Україні: історико-правовий аспект 
(ІХ ст. — 1990 р.): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. 
— К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-00514 А] УДК 349.6(477)“08/18” 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь кандидата 

4367. Бабінова О.О. Взаємодія органів державного управління і місцевого само-
врядування з громадськістю: теоретико-методологічний аспект: Автореф. дис. ... канд. 
наук з держ. упр.: (25.00.01) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2006-00021 А] УДК 35.07+328.14](477) 

4368. Дніпренко Н.К. Зміна парадигми в державному управлінні інформаційною 
сферою: комунікативний аспект: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.01) / Дніпро-
петр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпро-
петровськ, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2005-17717] 

 УДК 35.072.6:316.774](477) 
4369. Дрешпак В.М. Концептуальні чинники формування державної політики 

України у сфері засобів масової інформації: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 
(25.00.01) / Дніпропетр. регіон. ін-т Держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові Ук-
раїни. — Дніпропетровськ, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
[2005-17719] УДК 35.072.6:316.774](477) 

4370. Козловський В.О. Морально-психологічний потенціал державних служ-
бовців (організаційно-управлінський аспект): Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.03) / 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17                                       
(9 назв). — [2005-19688] УДК 35.08:174 
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4371. Максимець Б.М. Політичні партії як чинники формування та реалізації 
стратегії державної політики: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.01) / Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— [2006-00545 А] УДК 35:891.3]:329.05 

4372. Молчанова Ю.О. Соціально-психологічні умови підвищення ефективності 
управлінської діяльності в системі державної служби: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. 
упр.: (25.00.03) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с.: 
Схема. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-00625 А] УДК 35.07:316.6 

 351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

4373. Беззубко Л.В. Розвиток теорії і практики функціонування механізмів дер-
жавного управління колективними трудовими конфліктами: Автореф. дис. ... д-ра наук з 
держ. упр.: (25.00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 32 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 24—30. — [2006-00036 А] УДК 351.83 

4374. Керецман В.Ю. Державне регулювання розвитку регіонів в Україні: теорія 
і практика: Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — К., 2005. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (38 назв). — [2005-18080] 

 УДК 351:353 
4375. Куц Ю.О. Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінський 

аспект): Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: (25.00.01) / Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України. — К., 2005. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (47 назв). — [2005-18090] 

 УДК 351:321.01 
4376. Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і 

перспективи розвитку: Автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: (25.00.03) / Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. — К., 2006. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (61 назва). — 
[2006-00698 А] УДК 351.08(477) 

На ступінь кандидата 

4377. Антонова О.В. Середовище вироблення державної політики (теоретико-ме-
тодологічні аспекти): Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.01) / Дніпропетр. ре-
гіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 
2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-18063] УДК 351:32 

4378. Бабенков Є.П. Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого 
самоврядування: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.04) / Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2005-18064] УДК 352.07 

4379. Балабан В.В. Механізми державного управління в сфері оподаткування з 
урахуванням принципів еволюційної економіки: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 
(25.00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — [2006-00027 А] УДК 351.82:336.22 

4380. Борщ Г.А. Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері 
надання послуг зв’язку: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.04) / Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— [2005-19673] УДК 352.07:654 

4381. Грабовський В.А. Державно-громадське управління загальною середньою 
освітою на районному рівні: Автореф. дис.... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— [2006-00171 А] УДК 351.851 
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4382. Греца Я.В. Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів 
суб’єктів податкових правовідносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Ін-т за-
конодавства Верховної Ради України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— [2006-00174 А] УДК 351.713:336.225.69](477) 

4383. Губрієнко О.М. Організаційно-правові засади державного управління в 
галузі електроенергетики в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. 
акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2006. — 20 с. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (8 назв). — [2006-00187 А] УДК 351.824.11.073.1(477) 

4384. Жаховський В.О. Державне управління системою формування кадрового 
потенціалу медичної служби Збройних сил у контексті європейської та євроатлантичної 
інтеграції України: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
[2005-19681] УДК 351.77:356.33 

4385. Коваленко В.П. Удосконалення механізму державного управління після-
дипломною освітою в Україні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2006-00340 А] 

 УДК 351.851(477) 
4386. Комаров В.А. Діяльність центрів зв’язків з громадськістю органів внутріш-

ніх справ України щодо зміцнення правопорядку та профілактики правопорушень: органі-
заційно-правові питання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Харк. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00376 А] 

 УДК 351.741:316.776](477) 
4387. Костіна Л.М. Механізм формування комплексної стратегії інноваційного 

розвитку промислових регіонів: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / До-
нец. держ. ун-т упр. — Донецьк,  2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-18087] 

 УДК 351.824:330.341.1 
4388. Коцко Т.А. Економічне оцінювання інтеграційних управлінських рішень в 

паливно-енергетичному комплексі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 
[2006-00398 А] УДК 351.824.1.077:[621.311+662.6/.9](477) 

4389. Кравчук І.В. Механізми державного управління процесом адаптації націо-
нального права до права ЄС: порівняльний аналіз: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. 
упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2006-00423 А] УДК 351:351 

4390. Кузнецов А.О. Інноваційні технології в державному регулюванні соціально-
економічного розвитку регіону: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2006. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2006-00448 А] УДК 353.1:316.422 

4391. Ляшко І.І. Механізм державного управління вторинними сировинними ре-
сурсами: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25..00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — 
Донецьк, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2006-00405 А] УДК 351.777.61 

4392. Мальцева І.В. Формування й оцінка соціальних напрямів державної інвес-
тиційної політики в регіоні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2005-19695] 

 УДК 351.84:336.532 
4393. Мацелик Т.О. Адміністративний примус в діяльності органів державної по-

даткової служби України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. 
податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
[2005-17561] УДК 351.713 

4394. Надюк З.О. Державне управління якістю медичної допомоги в системі охо-
рони здоров’я України: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. 
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упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— [2006-00657 А] УДК 351.773 

4395. Панов І.О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничого інспектора 
міліції: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2005-17206] УДК 351.745 

4396. Собченко В.В. Трансформація системи державного управління соціальним 
захистом населення: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.01) / Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-16980] УДК 351.84 

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

На ступінь кандидата 

4397. Янковець А.В. Підготовка майбутніх перекладачів засобами інформаційно-
комунікаційних технологій у вищих військових навчальних закладах: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
[2005-17642] УДК 355.343.18:355.232 

355/359(477) Збройні Сили України 
На ступінь кандидата 

4398. Топальський В.Л. Військово-інженерна справа Київської Русі (ІХ — перша 
половина ХІІІ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (20.02.22) / Нац. акад. оборони України. — К., 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-17244] УДК 358.2(477)“08/12” 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

На ступінь кандидата 

4399. Головко С.Г. Наукові засади розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів 
у вітчизняній педагогіці (20-ті - середини 80-х років ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.01) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ, 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00149 А] УДК 37“1920/1980” 

4400. Надім’янова Т.В. Просвітницька діяльність Закарпатських будителів у ХІХ сто-
літті: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищої 
освіти. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с.17 (9 назв). — [2006-00655 А] УДК 37(477.87)“18” 

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

На ступінь доктора 

4401. Борисов В.В. Теоретико-методологічні засади формування національної само-
свідомості учнівської та студентської молоді: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.07) / 
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2006. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                            
с. 34—37 (30 назв). — [2006-00067 А] УДК 37.035.6 

4402. Десятов Т.М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної 
Європи (друга половина ХХ століття): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Акад. пед. 
наук України, Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 35 с.: табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (39 назв). 
— [2006-00205 А] УДК 37.046(4-11)"19" 

4403. Корсак К.В. Соціально-філософський аналіз тенденцій розвитку тріади "люди-
на-суспільство-освіта" на початку ХХІ століття: Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 
(09.00.10) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—31 (30 назв). — [2006-00389 А] УДК 37.013.73 
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4404. Кулікова Л.Б. Класична греко-римська міфологія та культура в системі 
шкільної історичної освіти: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Акад. пед.                                
наук України, Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (66 назв). — 
[2006-00459 А] УДК 37.016:94(100)“.../05” 

4405. Лавриченко Н.М. Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в краї-
нах Західної Європи: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Акад. пед. наук України, 
Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—35 (43 назви). — [2006-00477 А] 

 УДК 37.013.42(4-15) 

На ступінь кандидата 

4406. Бугрій В.С. Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах 
Північно-Східної України (20—30-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / 
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. — Житомир, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18                                       
(9 назв). — [2006-00080 А] УДК 37.018.2(477)“19” 

4407. Вечерок Т.В. Сімейні традиції у формуванні моральних цінностей старшо-
класників: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. 
— Луганськ, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-00106 А] УДК 37.034 

4408. Гордійчук Г.Б. Педагогічні умови забезпечення наступності вивчення при-
родничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх школах та професійно-технічних 
училищах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Ко-
цюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
[2006-00162 А] УДК 37.016:5 

4409. Лапченко І.О. Емоційне ставлення до себе та ровесників як чинник осо-
бистісного розвитку дитини дошкільного віку: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / 
Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— [2006-00482 А] УДК 37.013.77 

4410. Левенець А.Є. Психологічні особливості становлення життєвої перспективи в юнаць-
кому віці: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — 
К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00488 А] УДК 37.013.77 

4411. Лов’янова І.В. Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі 
вивчення предметів природничого циклу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Акад. пед. 
наук України, Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
[2006-00513 А] УДК 37.025 

4412. Омельченко О.П. Духовний розвиток учнівської молоді в регіональному 
культурно-освітньому просторі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2006-00702 А] УДК 37.037 

4413. Прядко Н.О. Формування психологічної готовності вчителя до регуляції 
взаємин між старошокласниками: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. 
пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
[2006-00876 А] УДК 37.015.3 

4414. Титаренко І.О. Післядипломна освіта вчителя початкових класів в системі 
методичної роботи загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / 
Ін-т пед. і психол. проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (14 назв). — [2005-17230] УДК 37.046.4 

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація 
На ступінь доктора 

4415. Ковальчук В.Ю. Модернізація професійної та світоглядно-методологічної під-
готовки сучасного вчителя: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Дра-
гоманова. — К., 2006. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (29 назв). — [2006-00352 А] УДК 371.134 



 39

4416. Онищук Л.А. Теоретичні і методичні основи гуманізації управління загально-
освітніми навчальними закладами І-ІІ ступенів: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) 
/ Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с.31—34 
(37 назв). — [2006-00707 А] УДК 371 

4417. Сорочан Т.М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівни-
ків загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти: 
Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Луганськ, 2005. — 43  с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (55 назв). — [2005-16987] 

 УДК 371.11.046.4 

На ступінь кандидата 

4418. Базуріна В.М. Професійна підготовка вчителів іноземних мов у Великій 
Британії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Житомир. дер. ун-т ім. І. Франка. — 
Житомир, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2006-00026 А] УДК 371.133(410.1) 

4419. Бирюк О.В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх 
учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К.,  2006. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(7 назв). — [2006-00048 А] УДК 371.134:811.111 

4420. Борисенко Т.Г. Підготовка майбутнього вчителя музики до організації 
спільної навчальної діяльності учнів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (10.02.13)  / Кіро-
вогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-00066 А] УДК 371.134:78 

4421. Васильковська К.М. Формування художнього світогляду майбутнього 
вчителя музики в процесі вивчення музично-історичних дисциплін: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-00094 А] УДК 371.134:78 

4422. Васильченко Л.В. Формування управлінської культури керівника школи в 
системі післядипломної педагогічної освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13..00.04) / 
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                         
с. 16—18 (18 назв). — [2006- 00095 А] УДК 371.113:371.14 

4423. Вольянська С.Є. Організація профільного навчання в загальноосвітній 
школі в умовах регіону: Автореф. дис. ...  канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т 
ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 
[2006-00126 А] УДК 371.3 

4424. Демченко О.П. Формування у майбутніх учителів початкових класів 
професійної готовності до створення виховних ситуацій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00199 А] УДК 371.133 

4425. Денисова Н.В. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів в 
умовах навчально-наукового комплексу "коледж-університет": Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (14 назв). — [2006-00200 А] УДК 371.132 

4426. Закір’янова І.А. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх 
вчителів іноземної мови в процесі професійної підготовки: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13..00.04) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ.  освіти. — К., 2006. — 21 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2006-00260 А] УДК 371.134:81’243 

4427. Мануйленко В.В. Організаційно-методичні засади удосконалення управ-
ління освітою на районному рівні: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Акад. пед. 
наук України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-00555 А] УДК 371.014.5:352 



 40 

4428. Михальська В.Р. Підготовка студентів педагогічного коледжу до управлін-
ня навчальною діяльністю молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / 
Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00610 А] УДК 371.13:373.3 

4429. Мороз П.В. Методичні засади шкільного підручника історії стародавнього 
світу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Акад. пед. наук України, Ін-т педаго-
гіки. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-00630 А] 

 УДК 371.671:94(100)“.../05” 
4430. Прокопів Т.В. Дидактичні засади структурування змісту гуманітарної осві-

ти майбутніх учителів фізичного виховання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— [2005-17212] УДК 371.13.013.3:796.071.4 

4431. Щедролосєва К.О. Формування професійної майстерності майбутніх учи-
телів музики і художньої культури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т педа-
гогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2005. — 20 , [1] с., включ. 
обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — [2005-17628] УДК 371.134:7 

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

На ступінь доктора 
4432. Луцан Н.І. Теорія і практика розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільно-

го віку в мовленнєво-ігровій діяльності: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. — Одеса, 2006. — 44 с.: табл., схема. — 
Бібліогр.: с. 39—42 (49 назв). — [2006-00644 А] УДК 373.2.016-81-028.31 

На ступінь кандидата 
4433. Акіншева І.П. Навчання учнів соціальної історії в середніх школах країн — 

членів Ради Європи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / АПН України, Ін-т педа-
гогіки. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-00001 А] УДК 373.5.016:94](4) 

4434. Березан О.В. Система розрахункових задач і вправ з хімії як засіб розвитку 
інтелектуальних умінь школярів у класах хіміко-біологічного профілю: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 16 (14 назв). — [2006-00041 А] УДК 373.5.016:54 

4435. Білас Л.М. Виховання національної самосвідомості старшокласників у про-
цесі вивчення іноземної мови: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Акад. пед. наук 
України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2006. — 20 с.: іл.,табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
[2006-00050 А] УДК 373.5.016:81’243 

4436. Вихор С.Т. Гендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього 
юнацького віку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. 
— Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2006-00108 А] 

 УДК 373.51 
4437. Гашенко І.О. Педагогічні умови гуманітаризації природничо-наукової осві-

ти старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2006-00138 А] УДК 373.5.016:[5:009 

4438. Голуб Н.М. Використання пізнавальних завдань випереджаючого характеру 
в процесі навчання дітей 6-річного віку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Харк. 
нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). 
— [2006-00151 А] УДК 373.2.016 

4439. Долбишева Н.Г. Теоретико-методичні основи формування знань про фізич-
не здоров’я в системі фізичного виховання у старшокласників: Автореф. дис. ... канд. наук 
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з фіз. виховання і спорту (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. 
— 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-00217 А] УДК 373.5.042.1 

4440. Іванова А.С. Навчання учнів старшої школи міжкультурного спілкування 
англійською мовою з орієнтацією на вибір професії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.02) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). 
— [2006-00271 А] УДК 373.5.016:811.111’27 

4441. Івахненко Т.П. Методичні концепти вивчення драматичних творів у стар-
ших класах загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Акад. 
пед. наук України, Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2006-00273 А] УДК 373.5.016:821.161.2.09 

4442. Лупінович С.М. Формування ціннісного ставлення до навчання в учнів мо-
лодших класів школи-комплексу естетичного виховання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.07) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-00524 А] УДК 373.3.034 

4443. Максимова О.О. Педагогічні умови досягнення успіху дітьми-шестирічка-
ми у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / 
Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — [2006-00546 А] УДК 373.3.011 

4444. Марущак В.С. Виховання позитивного ставлення до праці в учнів 5—7 кла-
сів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / 
Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2006. — 20 с.: табл., схема. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-00565 А] УДК 373.5.018.32.035.3 

4445. Матієнко О.С. Виховання толерантності у старшокласників середніх загально-
освітніх ліцеїв Франції: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Акад. пед. наук Ук-
раїни, Ін-т пробл. виховання. — К., 2006. — 19 с.: іл, табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— [2006-00572 А] УДК 373.5.017:316.647.5](44) 

4446. Мельник А.О. Літературний розвиток учнів 5-7 класів у процесі навчально-
ігрової діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Акад. пед. наук Украї-                                        
ни, Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
[2006-00581 А] УДК 373.5.016:82(1-87) 

4447. Морев О.О. Формування конструктивних умінь старшокласників у процесі тру-
дового навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драго-
манова. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-00627 А] 

 УДК 373.51:62]-053.6 
4448. Ороновська Л.Д. Педагогічні умови прилучення молодших школярів до 

духовних цінностей на уроках музики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Тер-
ноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (8 назв). — [2006-00716 А] УДК 373.31.036 

4449. Пескун С.П. Дидактичні умови творчого розвитку старшокласників у про-
цесі вивчення предметів природничого циклу загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.09) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2006. — 20, [1], 
включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — [2006-00775 А] УДК 373.5.016:5 

4450. Петрук О.М. Розвиток мовленнєвих умінь молодших школярів під час вив-
чення граматичного матеріалу на засадах функціонально-комунікативного підходу: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00783 А] УДК 373.3.016:811.161.2’36 

4451. Потапова Н.І. Поєднання індивідуальних і групових форм навчальної діяльності в 
інтелектуальному розвитку молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) 
/ Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — [2006-00823 А] УДК 373.3.03 
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4452. Прушковська О.Л. Формування у молодших школярів естетичних по-
чуттів засобами художньо-творчого освоєння природи у позакласній роботі: Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.07) / Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-00875 А] УДК 373.31.036 

4453. Ратко М.В. Виховання у старшокласників світоглядних уявлень в процесі 
освоєння цінностей української художньої культури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.07) / Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-00908 А] УДК 373.5.036(477) 

4454. Степанова О.А. Виховання доброчесності в учнів 7—9 класів загально-
освітньої школи засобами нової української літератури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — [2005-16999] УДК 373.5.034:821.161.2 

4455. Суржук Т.Б. Індивідуально-диференційоване навчання читати молодших школя-
рів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинсь-
кого (м. Одеса). — Одеса, 2005. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 
— [2005-17009] УДК 373.3:811.161.2 

4456. Сяська Н.А. Методична система реалізації функцій задач в навчанні плані-
метрії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. 
— К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-17015] УДК 373.5.02:514.112 

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб. Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

4457. Ляхова І.М. Теоретико-методичні основи корекції рухової сфери дітей зі 
зниженим слухом засобами фізичного виховання: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.03) / 
Акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — К., 2006. — 42 с.: іл. — Бібліогр.: с. 35—39 
(41 назва). — [2006-00534 А] УДК 376.1-056.263.037:796.012.2 

4458. Редькіна Л.І. Етнопедагогічні традиції виховання підростаючого покоління 
у караїмів Криму: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.01) / Акад. пед. наук України,                        
Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — [2006-00914 А] 

 УДК 376.74(=512.143)(477.75) 

На ступінь кандидата 

4459. Мартинчук О.В. Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вив-
чення дієслова: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.03) / Акад. пед. наук України, Ін-т 
спец. педагогіки. — К., 2006. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — [2006-00560] 

 УДК 376.1-056.263.016:811.161.2’367.625 

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

На ступінь кандидата 

4460. Корогод Н.П. Організаційно-педагогічні умови управління системою науко-
во-методичної роботи в технікумі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Акад. пед. 
наук України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. — К., 2006. — 22 с.: табл., схема. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2006-00387 А] УДК 377.1.013 

4461. Лобур М.С. Формування професійно значущих якостей майбутніх молод-
ших спеціалістів сфери харчування: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Акад. пед. 
наук України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (7 назв). — [2006-00512 А] УДК 377.1:642.5 

4462. Михнюк М.І. Організація модульного курсового професійно-технічного 
навчання і підвищення кваліфікації робітників будівельного профілю: Автореф. дис. ... 
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канд. пед. наук: (13.00.04) / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. 
— К., 2006. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — [2006-00731 А] УДК 377.3/.4 

378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади.                                                       
Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

4463. Антошкіна Л.І. Науково-методичні основи державного регулювання вищої 
освіти: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.02.03) / НДЕІ М-ва економіки України. — К., 
2006. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (47 назв). — [2006-00012 А] УДК 378.014.54 

4464. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математич-
них дисциплін у вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.02) / 
Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 48 с.: табл. — Бібліогр.: с. 38—46 (70 назв). 
— [2005-17248] УДК 378.147:51:004.588 

На ступінь кандидата 

4465. Боднарук І.М. Педагогічні умови оптимізації методичної підготовки май-
бутніх вчителів музики в процесі педагогічної практики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.:                         
с. 15—16 (12 назв). — [2006-00060 А] УДК 378.016:78 

4466. Бочарова О.А. Модернізація вищої школи у сучасній Франції: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / АПН України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 20 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-00073 А] УДК 378.1(44) 

4467. Бродська Л.В. Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови 
до виховної роботи в школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / АПН України, Ін-т вищ. 
освіти. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-00078 А] 

 УДК 378.147 
4468. Волкова Л.В. Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі 

формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-
економічного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Дра-
гоманова. — К., 2006. — 25 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — [2006-00116 А] УДК 378.147 

4469. Гапон В.В. Оцінювання освітньої діяльності вищих навчальних закладів: 
компаративний аналіз та моделі порівняльної педагогіки: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
(13.00.01) / АПН України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — [2006-00135 А] УДК 378.013.74 

4470. Горобченко Н.В. Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного 
мовлення (початковий ступінь): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К., 2006. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00163 А] 

 УДК 378.147:811.112.2 
4471. Граб У.Б. Діяльність кафедри музикології Львівського університету (1912—1939 рр.) 

у контексті європейської академічної освіти: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 
(17.00.03) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. — Львів, 2006. — 10 с. — Бібліогр.:                                 
с. 15—16 (5 назв). — [2006-00168 А] УДК 378.4(477.83-25)+78.03 

4472. Душний А.І. Методика активізації творчої діяльності студентів педагогіч-
них університетів у процесі музично-інструментальної підготовки: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-00232 А] УДК 378.016:78 

4473. Зеленська Л.Д. Проблема формування професійно-педагогічної компетентності 
вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини (кінець ХІХ — початок ХХ століття): Авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук: (13..00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. 
— 22 с. — Бібліогр.: с.18—20 (13 назв). — [2006-00266 А] УДК 378.126(477.54/.62)“18/19” 
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4474. Карпинська Л.О. Формування професійної майстерності майбутніх учителів у 
системі вищої педагогічної освіти Канади: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / 
Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — Одеса, 2005. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-17551] УДК 378.14 

4475. Карпінська Т.В. Розвиток змісту музично-фольклористичних дисциплін у 
системі вищої музичної освіти України (20-ті рр. ХХ — поч. ХХІ ст.): Автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: (13.00.01) / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-00309 А] УДК 378.147:78.03](477) 

4476. Ключковська І.М. Структурування змісту інтегративного підручника з 
іноземних мов для майбутніх фахівців інженерних спеціальностей: Автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: (13.00.04) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2006. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — [2006-00330 А] УДК 378.147 

4477. Лісовий М.І. Формування професійного мовлення майбутніх медичних пра-
цівників у вищих медичних навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / 
Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00722 А] УДК 378.147:81’276.6 

4478. Маруфенко О.В. Формування вокально-слухових навичок майбутнього 
вчителя музики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Дра-
гоманова. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-00564 А] 

 УДК 378.147:[371.134:78 
4479. Мельніков А.В. Педагогічні основи оцінювання професійної кваліфікації 

викладацького складу кафедр фізичної підготовки і спорту вищих військових навчальних 
закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. акад. прикордон. служби Ук-
раїни ім. Богдана Хмельницького . — Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (17 назв). — [2006-00585 А] УДК 378.12:796 

4480. Микитенко Н.О. Професійна підготовка соціальних працівників в універ-
ситетах Канади: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Гнатюка. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2006-00589 А] УДК 378.022:364-43(71) 

4481. Мисечко О.В. Педагогічна технологія формування вмінь службового спіл-
кування у майбутніх офіцерів-прикордонників: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (13.00.04) 
/ Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-00595 А] УДК 378.022:355.231 

4482. Назаркін О.А. Методика навчання спеціальної автомобільної підготовки 
курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). 
— [2006-00861 А] УДК [378.147:351.74]:629.33.073](477) 

4483. Назола О.В. Педагогічні умови підвищення якості навчання іноземних мов курсан-
тів вищих військових навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. акад. 
держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2005. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-17727] УДК [378.6:355]:81’243 

4484. Овакімян О.С. Науково-дослідна работа як ресурс розвитку творчого потенціалу 
особистості студента: Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. 
— Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2005-19698] УДК 378.147.88 

4485. Паршук С.М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до націо-
нального виховання учнів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Південноукр. держ. 
пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. — Одеса, 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-00763 А] УДК 378.126 

4486. Педорич А.В. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання з профілю 
"Автосправа": Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — 
К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-00772 А] УДК 378.147:62 
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4487. Прийма С.М. Формування технологічної культури майбутніх учителів 
інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — [2006-00828 А] УДК 378.147 

4488. Прокопів Л.М. Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у ви-
щих педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-00835 А] УДК 378.14 

4489. Татаріна І.О. Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх 
учителів засобом педагогічної риторики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — Одеса, 2005. — 21 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-17222] УДК 378.126+808.54 

4490. Щербак І.В. Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання 
учнів основної школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіровогр. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). 
— [2005-17629] УДК 378.1:373.03 

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 
На ступінь кандидата 

4491. Воротняк І.Д. Агрокультура українців Буковини (друга половина ХІХ — початок 
ХХ ст.): Автореф. дис. ...  канд. іст. наук: (07.00.05) / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефани-
ка. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-00128 А] 

 УДК 39:63](477.85)(=161.2) 

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

На ступінь кандидата 
4492. Малоока Л.В. Історична еволюція масових свят українців: Автореф. дис. ... 

канд. іст. наук: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2006-00552 А] УДК 394(=161.2)(091) 

398 Фольклор 

На ступінь доктора 

4493. Смоляк О.С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті українсь-
кої культури: Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: (17.00.03) / НАН України, Ін-т мис-
тецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2005. — 39 с. — Бібліогр.: 
с. 33—36 (22 назви) та в підрядк. прим. — [2005-16977] УДК 398.332.1+398.82](477.8) 

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 
На ступінь доктора 

4494. Іванова І.М. Концептуально-методичні засади підвищення екологічної 
безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон, плівок: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(21.06.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (29 назв). 
— [2006-00272 А] УДК 502.17:677.46.021.1 

4495. Малахов І.М. Вплив процесів видобутку залізних руд на стан навколиш-
нього середовища та екологічну безпеку у Криворізькому гірничовидобувному регіоні: 



 46 

Автореф. дис. ... д-ра геол. наук: (21.06.01) / НАН та МНС України, Ін-т геохімії навко-
лиш. середовища. — К., 2006. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (28 назв). —                                       
[2006-00548 А] УДК 502.2:622.341](477.63) 

На ступінь кандидата 

4496. Анісімова Л.Б. Особливості біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, 
міді, цинку і свинцю у білоакацієвих (Robinia pseudoacacia L.) культурбіогеоценозах сте-
пового Придніпров’я: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. 
— Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2006-00010 А] 

 УДК 504.61(477.63) 
4497. Лебідь В.М. Організаційно-економічні основи інформаційно-аналітичного 

забезпечення екологічно сталого розвитку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.08.01) / 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2006-00486 А] УДК 502.131 

4498. Новосельська Л.І. Екологізація фінансового механізму розвитку курортно-
рекреаційних територій (на прикладі Львівської області): Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.08.01) / Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (11 назв). — [2006-00862 А] УДК 502.131 

4499. Перегрим М.М. Рідкісні та зникаючі види флори Донецького кряжу: Авто-
реф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. 
— К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2006-00773 А] 

 УДК 502.172:582](477.6) 
4500. Хвесик Ю.М. Податкові механізми в системі природокористування: теорія і 

практика: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.08.01) / НАН України, Рада по вивч. про-
дуктив. сил України. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— [2005-17579] УДК 502.171:336.22 

51 Математика 

510 Фундаментальні та загальні питання математики. Основи математики. 
Математична логіка 

На ступінь кандидата 

4501. Бєляєв В.М. m-звідність з інформаційними обмеженнями: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-00046 А] УДК 510.5 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 

4502. Кругляк С.А. Функтори Кокстера для зображень колчанів, алгебр і категорій у 
гільбертових просторах: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.06) / НАН України,                           
Ін-т математики. — К., 2006. — 27 с. — Бібліогр.: с. 21—24 (28 назв). — [2006-00436 А] 

 УДК 512.582 

На ступінь кандидата 

4503. Кубічка Є.А. Модальність зображень впорядкованих множин: Автореф. 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — [2006-00445 А] УДК 512.562 

4504. Лещенко Ю.Ю. Силова будова індуктивних границь симетричних груп: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2005-19693] УДК 512.54 
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4505. Цяпута Г.Ю. Напівгрупи перетворень із деформованим множенням: Автореф. 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2005-17591] УДК 512.53 

514 Геометрія 
На ступінь доктора 

4506. Пустюльга С.І. Дискретне визначення геометричних об’єктів числовими 
послідовностями: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 
К., 2006. — 38 с.: іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (50 назв). — [2006-00885 А] УДК 514.14 

На ступінь кандидата 
4507. Кривошей Б.І. Геометричне моделювання механічних коливальних систем 

на прикладі власних коливань підресорного вантажу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005 . — 21 с., включ. обкл.: іл. — Біблі-
огр.: с. 18 (10 назв). — [2005-17555] УДК 514.7 

515.1 Топологія 
На ступінь кандидата 

4508. Мазуренко Н.І. Поглинаючі системи в гіперпросторах, пов’язані з виміром 
Гаусдорфа: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — 
Львів, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2006-00605 А] УДК 515.12 

517 Аналіз 
На ступінь доктора 

4509. Плакса С.А. Моногенні функції в крайових задачах для рівнянь еліптичного 
типу з виродженням на осі: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, 
Ін-т математики. — К., 2006. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (34 назви). — [2006-00796 А] 

 УДК 517.9 
4510. Пукальський І.Д. Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліп-

тичних рівнянь з виродженнями і особливостями: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.02) / 
НАН України, Ін-т математики. — К., 2006. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (25 назв). — 
[2006-00879 А] УДК 517.956 

4511. Скрипник І.І. Локальна поведінка розв’язків квазілінійних еліптичних та 
параболічних рівнянь: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.01.02) / НАН України, Ін-т 
приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2005. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (21 назва). — 
[2005-16971] УДК 517.9 

На ступінь кандидата 
4512. Аміршадян А.А. Інтерполяційні задачі в узагальнених класах Неванлінни 

та Стілтьєса: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / НАН України, Ін-т приклад. 
математики і механіки. — Донецьк, 2005. — 19  с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2005-17683] УДК 517.518:12 

4513. Баранник Т.А. Симетрія і точні розв’язки нелінійних рівнянь дифузії: 
Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.03) / НАН України, Ін-т математики. — К., 
2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2006-00032 А] УДК 517.9 

4514. Беркела Ю.Ю. Інтегрування нелінійних еволюційних систем з нелокальни-
ми в’язями: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2005-17689] УДК 517.957 

4515. Півень О.Л. Властивості розв’язків вироджених диференціальних рівнянь 
вищих порядків з обмеженнями на резольвенту поліноміального жмутка операторів: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2006-00790 А] УДК 517.9 
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4516. Плотнікова Н.В. Імпульсні диференціальні рівняння з многозначною та 
розривною правою частиною: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). 
— [2005-17210] УДК 517.911 

4517. Рвачова Т.В. Узагальнені ряди Тейлора та їхнє застосування: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2006-00912 А] УДК 517.518.3 

4518. Хусаїнов Т.Д. Розробка та дослідження математичних моделей динамічних 
систем з післядією: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.02) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2005-17584] 

 УДК 517.929 
4519. Цаповська Ж.Я. Застосування методу потенціалів до розв’язання парабо-

лічних задач спряження: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-17585] 

 УДК 517.956.4 
4520. Чуйко О.С. Імпульсні крайові задачі для систем з переключеннями: Авто-

реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (12 назв). — [2005-17600] УДК 517.9 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів. Дискретна математика 

На ступінь кандидата 

4521. Протасова К.Д. Розкладання графів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 
(01.05.01) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 2006. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2006-00837 А] УДК 519.17 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

4522. Кушніренко С.В. Інваріантні множини стохастичних диференціальних рів-
нянь із стрибками: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2005-19691] УДК 519.21 

4523. Лисак Н.П. Граничні теореми для керованих систем: Автореф. дис. ... канд. 
фіз.-мат. наук: (01.05.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-17559] УДК 519.23 

4524. Шевченко Г.М. Властивості розв’язків стохастичних диференціальних рів-
нянь у гільбертовому просторі: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.05) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — [2005-17609] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 
На ступінь кандидата 

4525. Норкін Б.В. Метод послідовних наближень для розв’язання інтегральних 
рівнянь актуарної математики: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.01) / НАН 
України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — [2006-00684 А] УДК 519.64 

519.7 Математична кібернетика. Математичні питання семіотики. 
Математична лінгвістика 

На ступінь доктора 
4526. Четвериков Г.Г. Формальні моделі та методи синтезу швидкодіючих 

багатозначних структур мовних систем: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.13.23) / 
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Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (49 назв). 
— [2005-17596] УДК 519.714+519.766 

На ступінь кандидата 

4527. Волчков С.О. Дослідження стійкості та спостереженості нечітких дискрет-
них систем: Автореф. дис. ...  канд. фіз.-мат. наук: (01.05.04) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев-
ченка. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-00125 А] УДК 519.718 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

4528. Винничук С.Д. Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектуван-
ня і управління розподілом потоків в гідравлічних розподільчих мережах: Автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук: (01.05.02) / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пу-
хова. — К., 2006. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: 29—32 (33 назви). — [2006-00107 А] 

 УДК 519.876.5:681.533 
4529. Кирилюк В.С. Оптимальні рішення в умовах ризику на основі апарата ба-

гатозначних відображень: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.05.01) / НАН України, 
Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 2006. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (37 назв). 
— [2006-00314 А] УДК 519.816 

4530. Мокін В.Б. Математичні та геоінформаційні моделі для моніторингу річ-
кових вод та управління процесами їхнього очищення: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(01.05.02) / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — К., 
2006. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (30 назв). — [2006-00622 А] УДК 519.87+556.013 

На ступінь кандидата 

4531. Борисов Є.С. Автоматизована система розпаралелювання послідовних про-
грам для паралельних обчислювачів з розподіленою пам’яттю: Автореф. дис. ... канд. фіз.-
мат. наук: (01.05.03) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К.,  2006. — 
15 с.: іл. — Бібліогр.: 11 (5 назв). — [2006-00068 А] УДК 519.86 

4532. Бочаров Б.П. Моделі та методи підтримки прийняття рішень в системах 
автоматизованого управління бібліотекою ВНЗ: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / 
Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 
[2006-00072 А] УДК 519.81:027.7 

4533. Ігнатенко О.П. Лінійні ігрові задачі керування рухомими об’єктами: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.01) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. 
— К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-00276 А] УДК 519.837 

4534. Клименко О.В. Математичне та комп’ютерне моделювання фотохімічних 
процесів та визначення їхніх кінетичних параметрів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 
(01.05.02) / НАН України, Ін-т пробл. машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2006-00326 А] 

 УДК 519.876.5+004.94]:544.526 
4535. Колесник І.С. Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізова-

них системах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Він-
ниця, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с.15—16 (16 назв). — [2006-00367 А] УДК 519.87 

4536. Лагоцький Т.Я. Математичні моделі в управлінні запасами складських та 
групових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-00478 А] 

 УДК 519.874:339.33 



 50 

4537. Литвин Б.А. Математичне моделювання та оптимізація руху антропоморф-
них крокуючих систем: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.02) / НАН України,                           
Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. — Львів, 2006. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — [2006-00500 А] УДК 519.876.5 

4538. Макушенко І.А. Оптимальне управління інформаційними потоками в ба-
гатоканальних мережах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.04) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2006-00727 А] 

 УДК 519.856 
4539. Носов К.В. Метод скінчених елементів з вибором координатних функцій при 

моделюванні фізичних процесів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.02) / НАН 
України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — [2006-00686 А] УДК 519.876.5 

4540. Онищенко Б.О. Мінорантні методи глобальної стохастичної оптимізації: Автореф. 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.01) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 
2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-00705 А] УДК 519.856 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

521 Теоретична астрономія. Небесна механіка 

На ступінь кандидата 

4541. Майгурова Н.В. Уточнення зв’язку радіо та оптичної системи координат за 
ПЗЗ-спостереженнями вибраних позагалактичних радіоджерел в оптичному діапазоні: Автореф. 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.03.01) / НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 
2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — [2006-00540 А] УДК 521.9 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 

4542. Гафтонюк Н.М. Періоди обертання і подвійність обраних астероїдів: Автореф. 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.03.03) / НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-00137 А] УДК 523.44 

4543. Гринько Є.С. Моделювання розсіювання світла планетними реголітами: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.03.03) / НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — 
К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — [2006-00183 А] УДК 523.4 

4544. Козак П.М. Фотометрія і кінематика метеорів за телевізійними спостере-
женнями: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.03.03) / НАН України, Голов. астрон. 
обсерваторія. — К., 2006. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (54 назви). — [2006-00361 А] 

 УДК 523.683+520.82 

524 Зірки та зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

4545. Никитюк Т.В. Моделювання та аналіз впливу обміну речовиною на хімічну 
еволюцію галактик та їхнє оточення: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.03.02) / 
НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 
(25 назв). — [2006-00671 А] УДК 524.6/.7-36-54 

4546. Тугай А.В. Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC: 
Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.03.02) / НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 
2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (35 назв). — [2005-17250] УДК 524.7 
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528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Аерокосмічні зйомки та 
фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

4547. Коніщук В.В. Оцінка різноманітності екосистем Черемського природного 
заповідника на основі картографічного моделювання: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(03.00.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (15 назв). — [2006- 00380 А] УДК 528.9(1-751)(477.82) 

4548. Кравець О.Я. Вплив рельєфу земної поверхні на гідрологічні та ерозійні 
процеси в Прикарпатті: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.24.02) / Нац. ун-т "Львів. по-
літехніка". — Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-00415 А] 

 УДК 528.7 
4549. Райд Фатхі Різігалла Сахавне. Розробка методів і комп’ютерних засобів 

ідентифікації особи за зображенням долоні людини в системах контролю доступу: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.13) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 
16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2006-00906 А] УДК 528.854:004.93 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 

На ступінь кандидата 

4550. Ільченко С.А. Стохастичний аналіз дробових броунівських полів: Автореф. 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 
18 с. — Бібліогр.: с.15—16 (15 назв). — [2006-00278 А] УДК 530.162 

4551. Князь І.О. Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у про-
сторово-розподілених системах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / НАН 
України, Ін-т монокристалів. — Х., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 
[2006-00336 А] УДК 530.1 

4552. Соколова О.С. Нелінійні структури та хвилі в пружних системах з обме-
женою геометрією: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / НАН України, Фіз.-
техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — [2005-16982] УДК 530.145.6:538.9 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 

4553. Гончаренко М.В. Динамічна стійкість пружних систем при стохастичному 
параметричному навантаженні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.17) / Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-00155 А] 

 УДК 531.31 

532 Гідромеханіка 

На ступінь доктора 

4554. Марценюк О.С. Науково-технічні основи інтенсифікації масообміну в газо-
рідинних апаратах з регулярними насадками: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.18.12) / 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 45 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:                          
с. 32—40 (60 назв). — [2006-00852 А] УДК 532.694:66.021.4 

4555. Настишин Ю.А. Оптична анізотропія деформованих та дефектних структур в 
рідких кристалах: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.05) / Ін-т фіз. оптики. — Львів, 2006. 
— 37 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — [2006-00666 А] УДК 532.783:535.542 
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На ступінь кандидата 

4556. Блажнов І.В. Структура та властивості переохолоджених рідин в області 
сильнов’язких станів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Меч-
никова. — О., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2006-00056 А] 

 УДК 532.782:536.421.4 
4557. Бурилова Н.В. Математичне моделювання гідродинаміки та тепломасо-

обміну в електрохімічних системах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.05) / 
Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 17 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.:                                       
с. 14 (10 назв). — [2005-17700] УДК 532.51 

4558. Овчинников Д.В. Дослідження нелінійних коливань рідини в циліндрично-
му резервуарі на основі теорії п’ятого порядку малості: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук: (01.02.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). 
— [2006-00690 А] УДК 532.595 

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 

4559. Панкратов І.М. Утеклі електрони вторинної генерації та взаємодія потоків 
заряджених частинок з плазмою у магнітному полі: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 
(01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 33 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—31 
(33 назви). — [2006-00756 А] УДК 533.9 

На ступінь кандидата 

4560. Дегтяренко В.І. Перехідні газодинамічні процеси при витіканні з ємностей 
та їхнє моделювання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.02.05) / Нац. аерокосміч. ун-т 
ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17                                       
(9 назв). — [2005-17715] УДК 533.6 

4561. Калюжна Г.Г. Особливості плазмової кінетики в жевріючому розряді в 
багатокомпонентних газових сумішах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.04) / НАН Ук-
раїни, Ін-т фізики. — К., 2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — [2006-00291 А] 

 УДК 533.93:537.523/.527 
4562. Коритченко К.В. Формування імпульсних газорозрядних струменів в 

удосконаленому методі прискорення ініціації детонації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(01.04.08) / Н.-д. комплекс "Прискорювач" Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ун-т". — Х., 
2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2006-00384 А] УДК 533.9 

4563. Очеретенко В.Л. НВЧ рефлектометрія радіальних розподілів параметрів 
плазми в процесі переходу в режим покращеного утримання в торсатроні: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х. — 16 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2006-00866 А] УДК 533.9 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

4564. Мельник В.І. Спектрально-люмінесцентні дослідження триплетних станів 
молекулярних систем: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т 
фізики. — К., 2006. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (55 назв). — [2006-00854 А] 

 УДК 535.373 
4565. Порошин В.М. Оптичні властивості електронного газу в напівпровідниках зі 

складною структурою зон: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фі-
зики. — К., 2006. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—27 (35 назв). — [2006-00871 А] УДК 535.36 
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На ступінь кандидата 

4566. Алексєєв О.М. Геометричний аналіз структури фазових сингулярностей 
поля випромінення оптичних волокон: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.05)  / 
Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 
(16 назв). — [2006-00004 А] УДК 535 

4567. Первак В.Ю. Синтез та спектральні властивості багатошарових інтерферен-
ційних структур на базі дво- та трикомпонентних симетричних періодів: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.04.05) / Нац. акад. наук України, Ін-т фізики. — К., 2006. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (24 назви). — [2006-00869 А] УДК 535.417 

4568. Юштін К.Е. Лазерна поляриметрія об’єктів з ізотропною деполяризацією: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2005-17633] 

 УДК 535.36:537.86 

536 Термодинаміка 

На ступінь кандидата 

4569. Євич Р.М. Динаміка гратки та фазові переходи в складних фосфоровмісних 
халькогенідах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Ужгород. нац. ун-т. — 
Ужгород, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — [2006-00237 А] 

 УДК 536.424.5:538.913 
4570. Михайленко Т.П. Міжфазний тепломасообмін у генераторі водяної шуги 

при випарному охолодженні розсолу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / НАН 
України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2005-18094] УДК 536.421.48:532.785 

4571. Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni-Al-
Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). 
— [2006-00804 А] УДК 536.7:542.8 

4572. Прохоров А.О. ЕПР перехідних іонів в кристалах з структурою перхлорату 
гексагідрату: ефекти температури і тиску: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.11) 
/ НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О. Галкіна. — Донецьк, 2006. — 28 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — [2006-00838 А] УДК 536.23:537.635 

4573. Смоланка О.М. Екситони і фазові переходи в шаруватому сегнетоеластику 
Cs3Bi2I9: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики напів-
провідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 16, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 12 
(2 назви). — [2005-16975] УДК 536.42:548.232 

4574. Сукайло В.О. Розробка розрахунково-експериментального підходу для ана-
лізу теплових деформацій при точінні з використанням різних методів охолодження: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 
2005. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — [2005-17005] УДК 536.24:621.941 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 
На ступінь доктора 

4575. Кушнір О.С. Кристалооптичні властивості просторово модульованих і дихроїчних 
матеріалів: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2005. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (51 назва). — [2006-00474 А] УДК 537.226.5  

На ступінь кандидата 

4576. Вовк Я.М. Процеси переносу та захоплення носіїв заряду в гетеросистемах 
аморфна плівка - кристалічний кремній: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / 
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НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. — К., 2006. — 17 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — [2006-00113 А] УДК 537.311.322 

4577. Москаленко В.В. Взаємодія електромагнітних хвиль з активними хвилями 
в періодичних напівпровідникових структурах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 
(01.04.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). 
— [2005-18096] УДК 537.874 

4578. Пономарьов А.Г. Генерація акустичних коливань сильнострумовими реля-
тивістськими електронними пучками: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.20) / 
Нац. наук. центр, Харк. фіз.-техн. ін-т. — Х., 2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 
— [2006-00813 А] УДК 537.5 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь доктора 

4579. Калита В.М. Ефекти магнітопружності та анізотропії в магнітних влас-
тивостях феро- та антиферомагнетиків: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / 
НАН України, Ін-т фізики. — К., 2006. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (31 назва). — 
[2006-00287 А] УДК 538.9 

На ступінь кандидата 

4580. Будзуляк С.І. Механізми тензорезистивних ефектів в сильно деформованих 
кристалах кремнію та германію n-типу: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.10) / 
Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — [2006-00081 А] УДК 538.956 

4581. Дінжос Р.В. Релаксація ентальпії в циклах охолодження/нагрівання термо-
пластичних нанокомпозитів на основі поліпропілену та поліаміду-6: Автореф. дис. ... канд. 
фіз.-мат. наук: (01.04.19) / НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-00210 А] 

 УДК 538.95:536.7:544.015.4 
4582. Каленюк О.А. Нелінійні надвисокочастотні електромагнітні властивості до-

вершених епітаксійних плівок високотемпературного надпровідника YBa2Cu3O7-δ: Авто-
реф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.22) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Кур-
дюмова. — К., 2006. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20 (4 назви). — [2006-00286 А] 

 УДК 538.945:538.975 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

4583. Литвиненко В.В. Фізико-технологічні основи імпульсної радіаційної мо-
дифікації властивостей твердих тіл: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.04.07) / НАН Ук-
раїни, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2006. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—30 
(36 назв). — [2006-00504 А] УДК 539.1 

4584. Пеліхатий М.М. Модифікація шаруватих структур при проходженні іонізуючого 
випромінювання: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.16) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразі-
на. — Х., 2006. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (28 назв). — [2006-00888 А] УДК 539.1 

На ступінь кандидата 

4585. Кутній Д.В. Створення та модифікація структур Me-CdZnTe-Me для детек-
тування гамма-випромінювання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.04.07) / НАН Украї-
ни, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                
с. 16—17 (9 назв). — [2005-18089] УДК 539.1.074 
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4586. Туровський О.І. Релятивістичні ефекти в системі двох нуклонів з прямою 
потенціальною взаємодією: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.02) / НАН Украї-
ни, Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. — К., 2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13                                       
(8 назв). — [2005-19706] УДК 539.14+539.171 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь доктора 

4587. Дивинський С.В. Закономірності дифузії в інтерметалідах та сплавах на 
основі перехідних металів: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.13) / НАН України, 
Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. — К., 2006. — 31 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (47 назв). 
— [2006-00207 А] УДК 539.2+539.378 

4588. Ларін В.І. Змочування, поверхнева енергія і фазові переходи рідина — крис-
тал в одно- і двокомпонентних конденсованих плівках: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. 
наук: (01.04.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 34 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 27—32 (53 назви). — [2006-00641 А] УДК 539.2 

На ступінь кандидата 

4589. Івченко В.В. Особливості квантових осциляцій та електронних процесів по-
глинання в межах узагальненої моделі Боднара: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 
(01.04.07) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 19 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-00275 А] УДК 539.21 

4590. Коломис О.Ф. Морфологія поверхні та оптичні властивості (In,Ga)As/GaAs 
i InAs/AlSb наноструктур: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, 
Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. — К., 2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.:                                     
с. 12—13 (16 назв). — [2006-00369 А] УДК 539.22:535.36/.37 

4591. Петрик І.С. Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках 
TiO2 та TiO2/Fe2O3: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії 
поверхні. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (20 назв). 
— [2006-00870 А] УДК 539.2+543.544.743 

4592. Решетник О.В. Нові принципи динамічної трикристальної рентгенівської 
дифрактометрії мікродефектів в реальних монокристалах: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-17215] УДК 539.26 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь доктора 

4593. Брюховецький В.В. Фізичні основи високотемпературної надпластичності: 
Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. 
технологій. — Х., 2006. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 навз). — [2006-00079 А] 

 УДК 539.374:539.52 
4594. Кунець Я.І. Динамічні задачі теорії пружності для тіл з тонкими пружними 

включеннями: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. 
пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. — Львів, 2006. — 33 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 29—31 (36 назв). — [2006-00461 А] УДК 539.3 

На ступінь кандидата 

4595. Білоцерківський О.Б. Випадкові коливання та прогнозування безвідмов-
ності рам візків вагонів електропоїздів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.09) / Нац. 
техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). 
— [2005-17692] УДК 539.4:629.4 
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4596. Кривоблоцька Л.М. Нелінійний згин пластини з отвором: Автореф. дис. ... 
канд. фіз.-мат. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2005-19685] УДК 539.3 

4597. Курінна К.І. Нелінійні ангармонічні ефекти при збудженні та розповсюд-
женні : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.02.04) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — [2006-00464 А] УДК 539.3:534.1 

4598. Мірошкіна І.В. Аналітично-чисельна методика визначення напружено-де-
формованого стану товстих неоднорідних осесиметричних сферичних оболонок: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.23.17) / Відкрите акціонер. т-во Укр. н.-д. та проект. ін-т стале-
вих конструкцій ім. В.М.Шимановського. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — [2005-18095] УДК 539.3:624.074.4 

4599. Місюра Є.Ю. Великі деформації кусково-однорідних анізотропних гіпер-
пружних тіл обертання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.02.04) / НАН України, Ін-т 
пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. — Х., 2006. — 20 с.: табл., іл. — Бібліогр.:                         
с. 16—17 (16 назв). — [2006-00857 А] УДК 539.3 

4600. Побережніков А.В. Вплив характеристик зв’язку однотипних елементів на 
коливання систем з порушеною поворотною симетрією: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.02.09) / НАН України, Ін-т пробл. міцності ім. Г.С. Писаренка. — К., 2006. — 21 с., 
включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — [2006-00799 А] УДК 539.4 

4601. Фернаті П.В. Нелінійна повзучість в’язкопружних односпрямованих волок-
нистих композитів та їхніх компонентів за умов розтягу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(01.02.04) / НАН України, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2005-17571] УДК 539.3 

4602. Яремченко С.М. Напружений стан ортотропних некругових циліндричних 
оболонок змінної товщини в уточненій постановці: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 
(01.02.04) / НАН України, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2005. — 18 с. — Біблі-
огр.: с. 15 (7 назв). — [2005-17643] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

На ступінь кандидата 

4603. Вільчек М.Е. Мономери і полімери, що містять імідні групи: Автореф. дис. ... 
канд. хім. наук: (02.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-00110 А] УДК 54-124+54-126 

4604. Коробко С.В. Синтез, фізико-хімічні властивості, використання в молеку-
лярному дизайні нових сурмавмісних клатрохелатів Fe (II): Автореф. дис. ... канд. хім. 
наук: (02.00.01) / НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 
2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — [2005-18086] УДК 54-386 

4605. Луцишин Н.І. Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду 
кремнію на розклад перхлорату амонію: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.21) / При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — [2006-00525 А] УДК 54-16:[546.137:542.92 

4606. Пальчик О.В. Галогенідні макробіциклічні трис-діоксимати заліза (ІІ): син-
тез, структура та реакційна здатність: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / НАН 
України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—18 (23 назви). — [2005-18100] УДК 54-386:544.6 

4607. Штьосер Г.Ю. Комплекси алкілпіридилпохідних ізотритіондитіолів з соля-
ми перехідних металів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.01) / Укр. держ. хім.-тех-
нол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2005-17625] УДК 54-386 
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542 Практична та лабораторна хімія.                                                                      
Препаративна та експериментальна хімія 

На ступінь кандидата 

4608. Гут І.М. Окиснення малих молекул на поверхні оксидів вольфраму та молібдену 
з нанесеними платиновим металом та цезієм: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). 
— [2006-00191 А] УДК 542.9 

4609. Костиря М.В. Електрохімічні властивості діоксидно-марганцевого електро-
да в лужних джерелах струму: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.03) / Укр. держ. хім.-
технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 17  с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (16 назв). 
— [2006-00393 А] УДК 542.8 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

4610. Іщенко М.В. Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb(II), Cd(II), 
Cu(II), Co(II), Ni(II) іммобілізованими на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо: 
Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2006-00283 А] 

 УДК 543.422:546.48:546.815 
4611. Кобзар М.В. Технологія одержання висококонцентрованих фосфоліпідів 

соняшникової олії: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.06) / Нац. техн. ун-т                                  
"Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 
[2006-00339 А] УДК 543.635.4:665.347.8 

4612. Коркуна О.Я. Сорбційне концентрування Pd(ІІ) на клиноптилоліті і мор-
диніті та його застосування в аналізі: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.02) / Укр. держ. 
хім.-технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). 
— [2005-17554] УДК 543.045:546.98 

4613. Кравченко О.В. Вуглецеві сорбенти для ліквідації нафтових забруднень: 
Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (21.06.01) / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії 
води ім. А.В. Думанського. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). 
— [2006-00421 А] УДК 543-414:[628.193:621.6.033 

4614. Тищенко А.І. Розподіл атомів вуглецю та азоту в твердих розчинах втілен-
ня-заміщення на основі заліза та його вплив на фізико-механічні властивості сплавів: 
Автреф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.13) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Кор-
дюмова. — К., 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — [2005-17231] 

 УДК 543.429.3:669.14.018.8 
4615. Фаді Мохамад Хаммуд. Фізичні аспекти розвитку НВЧ вологометрії дис-

персних середовищ: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.01) / Харк. нац. ун-т радіо-
електрон. — Х., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2005-17567] 

 УДК 543.275.1:681.586 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 

4616. Кобаса І.М. Дизайн оксидних і сульфідних напівпровідникових систем та 
фотокаталітичні і термічні процеси за їхньою участю: Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 
(02.00.04) / НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії. — К., 2006. — 32 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (49 назв). — [2006- 00403 А] УДК 544.526.5 
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На ступінь кандидата 

4617. Берладин І.В. Часова та просторова самоорганізація в електрохімічних сис-
темах: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.05) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2006. — 20  с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-00042 А] 

 УДК 544.653.3 
4618. Миськова І.А. Синтез поліпероксидів з первинно-третинними пероксидни-

ми фрагментами для модифікації міжфазних поверхонь: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 
(02.00.06) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                        
с. 15—17 (21 назва). — [2006-00597 А] УДК 544.777.051.12 

4619. Отрошко Н.О. Електропровідність, в’язкість та структурно-динамічні ха-
рактеристики сольватації солей нікелю (ІІ) та кальцію (ІІ) в розчинниках середньої поляр-
ності: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. 
— 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2006-00743 А] УДК 544.355-128 

4620. Побігай Г.А. Формування і структура полімерних мембран з антибакте-
ріальними властивостями: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.18) / Кабінет Мністрів 
України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                            
с. 16—17 (7 назв). — [2006-00800 А] УДК 544.725.2 

4621. Стратан Н.В. Синтез і властивості електроактивних матеріалів на основі 
полімерних анізидинів та аміноацетофенонів: 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 (8 назв). 
— [2005-17004] УДК 544.653:547.55 

4622. Швалагін В.В. Спектральні та фотохімічні властивості метал-напівпровід-
никових нанокомпозитів на основі ZnO та CdS: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.04) 
/ НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2005. — 16, [1] с., включ. 
обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — [2005-17605] УДК 544.52 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

4623. Дмитрів А.М. Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості CdTe, HgTe та 
твердих розчинів на їхній основі: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.21) / Прикарпат. 
нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20  с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                 
с. 15—17 (21 назва). — [2006-00213 А] УДК 546.48/.49:544.022.384.2 

4624. Ткачук О.О. Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональни-
ми флавоноїдами: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2005-17238] УДК 546.654 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

4625. Білов А.В. Синтез та властивості хінонімінів хінолінового ряду: Автореф. 
дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. 
— 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — [2005-17691] УДК 547.831+547.561 

4626. Гаразд Я.Л. Синтез і властивості анельованих аналогів природних кумари-
нів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.10) / НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. 
— К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2006-00136 А] УДК 547.587.51 

4627. Каплаушенко А.Г. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-по-
хідних 5- (2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: 
(15.00.02) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. 
— К., 2006. — 22 с.: табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006-00299 А] 

 УДК 547.292+547.831 
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4628. Осип Ю.Л. Вплив алкалоїдів і тритерпенів чистотілу (Chelidonium majus L.) 
на проліферативну активність та метаболічні показники клітин in vitro: Автореф. дис. ... 
канд. біол. наук: (03.00.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т біології тварин. — Львів, 2006. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00719 А] УДК 547.943 

4629. Палій А.Є. Тритерпенові і фенольні сполуки Melilotoides cretacea (V. Bieb.) 
Sojak: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: 14 (10 назв). — [2006-00754 А] 

 УДК 547.596/.597:582.736 
4630. Циганков О.В. N-ацилокси-N-алкоксисечовини та NH-N,N-діалкоксиаміни. 

Реакції з нуклеофільними та електрофільними реагентами: Автореф. дис. ... канд. хім. 
наук: (02.00.03) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-17587] УДК 547.495+547.93 

4631. Цялковський В.М. Гетероциклізації на основі продуктів арилювання та ге-
тарилювання ненасичених сполук: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.03) / Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2005-17590] 

 УДК 547.789+547.556.7 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика. Сейсмологія 

На ступінь кандидата 

4632. Назаревич Л.Є. Характеристики сейсмічності сейсмотектонічного процесу 
в зонах Карпатського регіону: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.22) / НАН України, 
Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—19 (42 назви). — 
[2006-00658 А] УДК 550.34(477.87) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика.                                                                    
Геологічні методи пошуків та розвідування 

На ступінь доктора 

4633. Петровський О.П. Математичні моделі і інформаційні технології інте-
гральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних (на прикладі нафтогазо-
пошукових задач): Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (04.00.22) / НАН України, Ін-т гео-
фізики ім. С.І. Субботіна. — К., 2006. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (35 назв). 
— [2006-00782 А] УДК 550.83 

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

551.46 Океанологія (океанографія). Підводна топографія.                                                    
Рельєф морського дна 
На ступінь доктора 

4634. Тучковенко Ю.С. Якість вод екосистем шельфових зон морів в умовах 
антропогенного впливу: Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: (11.00.08) / Мор. гідрофіз. ін-т 
НАН України. — Севастополь, 2005. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). — 
[2005-17254] УДК 551.465.7 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 
На ступінь кандидата 

4635. Клюшина Г.-Х.В. Літологія і фаціальні особливості олігоценових відкладів 
північно-західного шельфу Чорного моря: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.10) / 
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НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2006. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 
[2006-00331 А] УДК 551.781.5:551.351(262.5) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 

4636. Лисенко В.І. Геологія і літологія вулканогенно-теригенної товщі верхнього 
альбу Балаклавської улоговини: Автореф. дис. ... канд. геол. наук: (04.00.21) / НАН України, 
Від-ня мор. геології і садоч. рудоутворення ННПМ. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.:                                       
с. 17—19. — [2006-00496 А] УДК 552.5(477.75) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.5 Родовища природного каменю (будівельного, для декоративних цілей) 

На ступінь кандидата 

4637. Криворучко А.О. Обґрунтування методики  геометризації габроїдних порід 
на основі визначення та оцінки показників структури та декоративності: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.15.01) / Нац. гірничий ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 18 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2006-00430 А] УДК 553.525 

57 Біологічні науки 

На ступінь кандидата 

4638. Бєлих І.А. Дія озону на біополімери та озонові методи в кріобіології: Авто-
реф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомеди-
цини. — Х., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2006-00045 А] 

 УДК 57.086.13 
4639. Карпенко Н.І. Триба Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae Lindl.) флори Ук-

раїни: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2006-00307 А] 

 УДК 57.063.6:582.736.3](477) 
4640. Онищенко О.В. Вплив низьких температур і кріопротекторів на структур-

ний стан мікросомальних мембран: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН 
України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:                                       
с. 17—18 (9 назв). — [2006-00864 А] УДК 57.086.13 

4641. Петрушова Л.О. Синтез, хімічні та біологічні властивості тіазоліл-2-амідів 
1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: 
(15.00.02) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2006. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-00784 А] УДК 57.057+615.28 

4642. Сомов О.Ю. Енергетичний стан печінки при гіпотермічному зберіганні та 
нормотермічній реперфузії: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.19) / НАН України, 
Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— [2005-16985] УДК 57.086.13 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь кандидата 

4643. Малахова Л.В. Вміст і розподіл хлорорганічних ксенобіотиків у компо-
нентах екосистем Чорного моря: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.17) / НАН Украї-
ни, Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-00549 А] УДК 574.5:628.19](262.5) 
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575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 
На ступінь кандидата 

4644. Мішаріна Ж.А. Соматичні та генетичні ефекти в дітей у віддалені строки 
після внутрішньоутробного опромінення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.15) / Акад. мед. наук України, Наук. центр радіац. ме-
дицини. — К., 2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2006- 00618 А] 

 УДК 575.224:616-007.24-053.2:616-001.28 

576 Цитологія 

На ступінь кандидата 

4645. Нипорко О.Ю. Особливості просторової структури тубуліну як основа 
клітинної відповіді рослин на дію гербіцидів динітроанілінового та фосфороамідного 
рядів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.11) / НАН України, Ін-т клітин. біології та 
генетич. інженерії. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (21 назва). — 
[2006-00673 А] УДК 576.3 

4646. Онещук Н.В. Роль аскорбату та ніацину в регуляції функціонально-метабо-
лічних порушень мітохондрій опромінених проростків гібридів кукурудзи: Автореф. дис. ... канд. 
біол. наук: (03.00.04) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2006-00703 А] УДК 576.311.347 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

4647. Лазаренко Л.М. Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломаві-
русної інфекції: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2006. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — [2006-00480 А] 

 УДК 577.245:616-006.52 
4648. Лук’янець О.О. Роль кальцієвих каналів у функціонуванні нервових та нейро-

ендокринних клітинах в нормі та патології: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.02) / 
НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 48 с.: іл. — Бібліогр.:                                        
с. 37—41 (54 назви). — [2005-19694] УДК 577.352.5:576.382 

На ступінь кандидата 

4649. Голярник Н.А. Роль опіоїдних пептидів в модуляції імунної відповіді хво-
рих на дисциркуляторну енцефалопатію у віддалений період після опромінення: Автореф. 
дис. ... канд. біол. наук: (03.00.01) / АМН України, Наук. центр радіац. медицини. — К., 
2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — [2006-00154 А] УДК 577.112.5 

4650. Гребіник Д.М. Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура: 
Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2005-17710] УДК 577.25 

4651. Дмитренко І.В. Молекулярно-генетичні порушення, асоційовані з гострими 
лейкеміями у дітей: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.15) / Акад. мед. наук України, 
Наук. центр радіац. медицини. — К., 2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). 
— [2006-00211 А] УДК 577.21:575:616.155.392-053.2 

4652. Жадан В.М. Стан глутатіон-залежної ферментної системи та вплив на неї 
омега-3 поліненасичених жирних кислот при експериментальній бронхолегеневій патоло-
гії: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2006-00245 А] УДК 577.15:616.233-002 

4653. Камінська М.В. Каротиногенез у різних штамів дріжджів Phaffia rhodozyma 
та їхнє застосування у живленні курей-несучок: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.04) / 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т біології. — Львів, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). 
— [2006-00295 А] УДК 577.1:663.12/.14:63.52/.58 
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4654. Курбатова І.М. Окисне фосфорилювання і активність ферментів антиокси-
дантного захисту в тканинах щурів за дії аліфатичних амінів та селену: Автореф. дис. ... 
канд. біол. наук: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — К.,  2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:                          
с. 17—18 (4 назви). — [2006-00465 А] УДК 577.15 

4655. Мартин М.Т. Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові і молока при 
використанні у раціонах корів жирових добавок рослинного походження: Автореф. дис. ... 
канд. с.-г. наук: (03.00.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т біології тварин. — Львів, 2006. — 
16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — [2006-00559 А] 

 УДК 577.115:[591.11+591.146]:636.2 
4656. Мельничук О.М. Вплив рутину, кверцетину та їхніх комплексів з алюмі-

нієм на динаміку скорочення скелетного м’язу жаби: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(03.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:                            
с. 17—18 (7 назв). — [2006-00584 А] УДК 577.353:547.972.3 

4657. Ніжанковська О.В. Пероксидні процеси та стан системи оксиду азоту в су-
динній стінці щурів різного віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.04) / Акад. мед. 
наук України, Ін-т геронтології. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15                                
(9 назв). — [2006-00675 А] УДК 577.1 

4658. Онойко О.Б. Фотосинтетичний контроль електронного транспорту в хлороплас-
тах вищих рослин: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2006-00709 А] 

 УДК 577.1 
4659. Панасюк Г.Г. Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 

та протеїнкінази 2: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.03) / НАН України, Ін-т моле-
куляр. біології та генетики. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— [2006-00893 А] УДК 577.2 

4660. Старокадомський П.Л. Створення букального препарату з інсуліном та 
оцінка його ефективності при корекції стоматологічних порушень у хворих на діабет 1-го 
типу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.20) / НАН України, Ін-т молекуляр. біології 
та генетики. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2005-16993] 

 УДК 577.12:615.242 
4661. Степанова І.В. Динамічна взаємодія кальцієвих каналів плазматичної мемб-

рани з внутрішньоклітинними кальцієвими депо в сенсорних нейронах щура: Автореф. 
дис. ... канд. біол. наук: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — 
К., 2005. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — [2005-16998] УДК 577.352:612.822 

4662. Стеценко С.О. Деякі механізми біологічної дії нонілбензолів: Автореф. дис. ... 
канд. біол. наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2005-17000] УДК 577.12:615.2.099 

578 Вірусологія 

На ступінь доктора 

4663. Мельничук М.Д. Молекулярно-біологічне вивчення геномних і реплікатив-
них РНК фіто- та міковірусів як основа для створення рослинних біотехнологій: Автореф. 
дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.06; 03.00.20) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного. — К., 2006. — 48 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—45 (50 назв). — 
[2006-00729 А] УДК 578.2 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

4664. Драгуть С.С. Біологічні властивості збудника, удосконалення діагностики 
та лікувально-профілактичних засобів при сальмонельозі птиці: Автореф. дис. ... канд. вет. 
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наук: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2006. — 
21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2006-00227 А] УДК 579.842.1:636.5.09 

4665. Кривцова М.В. Дослідження впливу пробіотиків на організм лабораторних 
тварин за умов експериментальної цинкової інтоксикації: Автореф. дис. ... канд. біол. 
наук: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного. — 
К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2006-00432 А] УДК 579.852.1 

4666. Крутило Д.В. Поширення та екологічні особливості бульбочкових бактерій 
сої в різних регіонах України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т агроекології. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 
[2006-00438 А] УДК 579.83:633.34 

4667. Малішевська А.В. Антимікробна дія та перспективи застосування в 
медицині нових четвертинних фосфонієвих сполук: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(03.00.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова. — 
Х., 2005. — 27 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (17 назв0. — [2006-00551 А] 

 УДК 579:[615.281:546.18 
4668. Рахімова О.Л. Біологічні властивості міксобактерій природних біоценозів 

півдня України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікро-
біології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2006- 00909 А] УДК 579.821 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

4669. Величко М.В. Флора Чивчинських гір (Українські Карпати): аналіз, созоло-
гічна характеристика й охорона: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН Ук-
раїни, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — [2006-00102 А] УДК 581.92(234.421.2) 

4670. Кохан Т.П. Еколого-біологічні основи створення різнофункціональних тра-
в’янистих фітоценозів на південному сході України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2006-00396 А] УДК 581.5:633.2](477.61/.62) 

4671. Нипорко С.О. Мохоподібні природного заповідника "Горгани": Автореф. 
дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. — К., 
2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — [2006-00672 А] 

 УДК 582.32:502.72](292.452) 
4672. Осипенко В.В. Спонтанна рослинність м. Черкаси: Автореф. дис. ... канд. 

біол. наук: (03.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2006-00865 А] УДК 581.5(477.46-25) 

4673. Палагеча Р.М. Структурно-функціональні особливості зимостійкості дея-
ких видів роду Magnolia L.: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.12) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 
[2006- 00752 А] УДК 582.677 

4674. Петльований О.А. Chlorophyta континентальних водойм Донецько-Приа-
зовського Степу (Україна): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.05) / НАН України,     
Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22                                    
(30 назв). — [2006-00776 А] УДК 582.263(285)(477.6/.7) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

4675. Голуб Н.Я. Мутації, індуковані рентгенівським опроміненням та деякими 
хімічними реагентами, що змінюють тривалість життя Drosophila melanogaster: Автореф. дис. ... 
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канд. біол. наук: (03.00.15) / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2006. — 21 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2006-00152 А] УДК 595.773.4:591.139 

4676. Деркач Є.А. Вплив антиоксидантів на міграцію та накопичення кадмію в 
організмі щурів різного віку: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. 
— К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-00202 А] 

 УДК 591.543.43:546.48:599.23 
4677. Ковблюк М.М. Павуки родини Gnaphosidae (Arachnida: Aranei) фауни Кри-

му: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмаль-
гаузена. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2006-00356 А] 

 УДК 595.44(477.75) 
4678. Проценко Ю.В. Трофічні зв’язки імаго риючих ос (Hymenoptera, Sphecidae) 

з квітковими рослинами: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2005. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2005-17213] 

 УДК 591.53.063:595.796 
4679. Радіонов С.М. Морфологічні особливості мигдалеподібного тіла головного 

мозку після хронічної інтоксикації барбітуратами в різні вікові періоди (експерименталь-
но-морфологічне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.09) / М-во охо-
рони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. — Сімферополь, 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00901 А] УДК 591.481.1:612-092.9 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

4680. Пірус Є.Ф. Морфологічні зміни передміхурової залози людини в динаміці 
постнатального онтогенезу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони 
здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2006. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-00894 А] УДК 611.637:612.65 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

4681. Данилов С.А. Оцінка взаємозв’язку функціональної асиметрії мозку, рівня 
інтелектуального розвитку та швидкісних характеристик розумової діяльності людини: 
Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 21 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00195 А] УДК 612.825.8+612.821.3 

4682. Драницин О.В. Зміни формофункціональних параметрів еритроцитів пери-
феричної крові при дії фізичних навантажень: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) 
/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— [2006-00228 А] УДК 612.111:612.13:616.41 

4683. Кравченко В.І. Індивідуально-типологічні особливості реагування людини 
на дію запахів ефірних олій лимону і лаванди: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) 
/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — [2006-00416 А] УДК 612.825.56:633.81-035.85 

4684. Кузнецова Т.В. Лікарське забезпечення терапії алкогольної залежності: 
Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 23 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—20 (31 назва). — [2006-00449 А] УДК 612.821.4:615.214.89 

4685. Лапій Ф.І. Вивчення впливу стану здоров’я та факторів місцевого захисту 
на формування специфічної імунної відповіді при вакцинації оральною поліомієлітною 
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вакциною у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського. — К., 2006. — 20 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2006-00475 А] 

 УДК 612.017:[616.832.21-002+615.371]-053.2 
4686. Левицький П.Р. Вплив світлоімпульсної стимуляції органа зору на розви-

ток адреналінової міокардіодистрофії та адаптацію організму до дії надзвичайних чинни-
ків: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. 
держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (10 назв). — [2006-00489 А] УДК 612.014.44:612.1 

4687. Мохаммед М.М.А. Вплив оксигенації кровозамісного розчину на оксидант-
ний гомеостаз і стан серця щурів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.03) / М-во 
охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2006. — 
18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2006-00733 А] УДК 612.12 

4688. Наумко Р.Ф. Патохімічні зміни в артеріях і венах як чинники розвитку їхніх 
адреналінових уражень: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фі-
зіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). 
— [2005-19697] УДК 612.452:616.13/.14-004.6 

4689. Нужна О.К. Морфологічні особливості селезінки після тимектомії та дії 
імунорегулюючих препаратів (анатомо-експерментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Геор-
гієвського. — Сімферополь, 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). —                                       
[2006-00687 А] УДК 612.411 

4690. Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого 
шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (9 назв). — [2006-00778 А] УДК 612.821.3:613.955 

4691. Сухомлінова І.Є. Роль селезінки в регуляції еритропоезу через вплив серо-
тоніну на процеси вільнорадикального окислення в нирках: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.03.03) / М-во охорони здоров'я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. 
— Донецьк, 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2005-17010] 

 УДК 612.111:577.1 
4692. Щербина Т.І. Фізіологічні особливості функціонування серцево-судинної та 

дихальної систем у слабозорих дітей молодшого шкільного віку: Автореф. дис. ... канд. 
біол. наук: (03.00.13) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2005-17630] УДК 612.17+612.2]-053.5-056.26 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

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

На ступінь доктора 

4693. Дорофєєва О.Є. Механізми адаптації, рання діагностика та корекція їхніх 
порушень у спорті вищих досягнень: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.24) / М-во 
охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2006. — 39 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (63 назви). — [2006-00222 А] УДК 613.65-04-08 

На ступінь кандидата 

4694. Мирна О.В. Профілактика наслідків гострих інтоксикацій у постраждалих в 
техногенних аваріях гірників із застосуванням гіпербаричної оксигенації: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.02.01) / Акад. мед. наук України, Ін-т медицини праці. — К., 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2006-00592 А] УДК 613.63:615.9]:615.835.3 
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614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від 
нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф 

На ступінь доктора 

4695. Громовик Б.П. Теоретико-методологічні та прикладні засади логістичного 
управління фармацевтичними підприємствами: Автореф. дис. ... д-ра фармац. наук: (15.00.01) / 
М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. 
— 40, [1] с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (69 назв). — [2005-17713] УДК 614.2:615.014 

На ступінь кандидата 

4696. Кірсанова О.В. Гігієнічна оцінка впливу забруднення атмосферного повітря 
на стан здоров’я дітей в умовах промислового міста: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.02.01) / Акад. мед. наук України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00323 А] УДК 614.71:613.95 

614.8 Пожежна охорона 

На ступінь кандидата 

4697. Журавльов О.А. Особливості коркової активності та мозкового кровотоку 
при виконанні розумових завдань в осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00253 А] 

 УДК 614.876:612.825.8 
4698. Кошель Н.М. Вплив радіаційних, термічних та хімічних чинників на різних 

стадіях онтогенезу на тривалість життя та біологічний вік Drosophila melanogaster: Авто-
реф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2006-00413 А] УДК 614.87:612.68 

4699. Тригуб В.В. Визначення пожежонебезпечного температурного режиму при 
розвитку гніздового самонагрівання рослинної сировини: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(21.06.02) / Акад. цивіл. захисту України. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(23 назви). — [2005-17247] УДК 614.842 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

4700. Васюк С.О. Застосування фізико-хімічних методів для аналізу якості фенол-
вміщуючих лікарських засобів: Автореф. дис. ... д-ра фармац. наук: (15.00.02) / М-во охо-
рони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. 
— 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (51 назва). — [2006-00097 А] УДК 615.074 

4701. Лисенко В.Й. Особливості патогенезу та інтенсивної терапії токсикогіпок-
сичних і метаболічних порушень в критичних станах при отруєннях нейротропними речови-
нами (клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.30) / 
М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2006. 
— 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 навз). — [2006-00495 А] УДК 615.099-085 

4702. Олійник О.В. Фармакотерапевтична ефективність бронхолітичних засобів у 
хворих на хронічні обструктивні захворювання легень: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.28) 
/ Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — [2006-00696 А] УДК 615.03:616.24-036.1 

На ступінь кандидата 

4703. Волчик І.В. Застосування методів in vitro на етапах доклінічного вивчення 
лікарських засобів: Автореф. дис. ...  канд. фармац. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я 



 67

України, Нац. фармац. ун-т України. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — [2006-00124 А] УДК 615.03 

4704. Краснянська Т.М. Наукове обґрунтування організаційно-методичного за-
безпечення ефективної діяльності персоналу підприємств фармацевтичної галузі: Авто-
реф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 
[2006-00424 А] УДК 615 

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

На ступінь кандидата 

4705. Бойко А.І. Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських за-
собів для лікування діабету: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охо-
рони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. — Львів, 2006. — 20 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2006-00061 А] УДК 615.252 

4706. Ведерникова І.О. Синтез, властивості та біологічна активність магнетиту і 
магнітокерованої рідини: 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—18 
(12 назв). — [2005-17701] УДК 615.28:615.454.1]:549.731.1 

4707. Деркач Н.В. Протизапальна активність водного екстракту з кори осики: 
Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.05) / АМН України, Ін-т фармакології та токсико-
логії. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00203 А] 

 УДК 615.322:577.15/.17 
4708. Золотницька О.Ю. Вплив противірусних препаратів на структуру та функ-

ції імунокомпетентних клітин у хворих на ревматоїдний артрит: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.12) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска. 
— К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-00267 А] 

 УДК 615.281.8:616.72-002 
4709. Інкелевич М.Ю. Етіопатогенетичне обґрунтування способу імуномодулюючої 

терапії хронічного пародонтиту в осіб хворих на цукровий діабет першого типу: Автореф. 
дис. ... канд. біол. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т. 
— Луганськ, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2006-00280 А] 

 УДК 615.37:[616.314.17-008.1-036.1:616.379-008.64 
4710. Кметь О.Г. Підвищення ефективності пірацетаму за гострої гіпоксії шляхом 

застосування блокаторів глутаматних рецепторів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.05) / 
М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 18 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — [2006-00333 А] УДК 615.21:616.8-009 

4711. Ковальчук Г.Я. Фізіологічна активність мінеральної води "Нафтуся" до і 
після її мікробної депривації: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) / НАН України, 
Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— [2006-00354 А] УДК 615.327:628.16 

4712. Костенко К.А. Пошук сполук з анорексигенними і анксіолітичними власти-
востями серед 3-заміщених похідних 1,4-бенздіазепін-2-ону і 1-арилпіперазинів: Автореф. 
дис. ... канд. біол. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. 
— Одеса, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-00411 А] 

 УДК 615.241 
4713. Красько М.П. Лікувальна ефективність холецистокініну октапептиду (26-33) 

при цукровому діабеті (експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.03.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-00425 А] УДК 615.244:616.379-008.64 
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4714. Кулагіна М.А. Фармакогностичне вивчення рослин роду Duschеkia Opiz: 
Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.02) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2006-00454 А] 

 УДК 615.322:582.632.1 
4715. Куценко Н.Л. Вплив монтелукасту та дезлоратадину на імунну відповідь на 

ало- та гетероантигени: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) / М-во охорони здо-
ров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (19 назв). — [2006-00472 А] УДК 615.218.3:616-097 

4716. Лимаренко І.В. Пошук потенційних міотропних детрузороселективних 
сполук в ряду похідних гуанідину: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.15) / Акад. мед. 
наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (20 назв). — [2006- 00494 А] УДК 615.271.5 

4717. Малиновська С.А. Розробка складу та технологій таблеток елагової кис-
лоти: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 
[2006-00550 А] УДК 615.453.6:615.322].01 

4718. Олійник О.А. Фармакологічні властивості біологічно активної композиції 
"Гіпокловойл": Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я Украї-
ни, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 
[2006-00697 А] УДК 615.322 

4719. Попова Л.В. Нейрофармакологічний аналіз ноотропної і снодійної дії 
ГАМК-ергічних сполук — похідних 1,4-бенздіазепіну та 1,3,4-бензтриазепіну: Автореф. 
дис. ... канд. біол. наук: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — 
Одеса, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-00818 А] УДК 615.214 

4720. Соболєв В.О. Протимікробна та фармакологічна дія антисептиків — похід-
них фенолу і четвертинного амонію: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.07) / Акад. 
мед. наук України, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2005. — 20 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-16979] УДК 615.28:616.5-002.3 

4721. Штойко Н.Є. Синтез нових сполук з протитуберкульозною дією на основі 
ряду похідних азолідонів та ізонікотинової кислоти: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: 
(15.00.02) / М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. 
— Львів, 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — [2005-17622] 

 УДК 615.276+615.281]:547.789 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні) терапевтичні 

засоби. Курортологія 
На ступінь кандидата 

4722. Кобелєв С.Ю. Фізична реабілітація осіб з нижньою параплегією внаслідок 
травми грудного та поперекового відділів хребта і спинного мозку в умовах стаціонару: 
Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.03) / Львів. держ. ін-т фіз. 
культури. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2006-00338 А] 

 УДК 615.8:616.711-001 
4723. Крук Б.Р. Фізична реабілітація осіб першого зрілого віку із хребетно-

спинномозковою травмою шийного відділу в післяопераційний період: Автореф. дис. ... канд. 
наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.03) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00437 А] УДК 615.825:617.547-089 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 
На ступінь доктора 

4724. Клименко С.В. Молекулярно-біологічні особливості субстратних клітин та 
механізми медикаментозної резистентності у хворих на гостру лейкемію, які постраждали 
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внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.31) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2006. — 42 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 32—39 (45 назв). — [2006-00328 А] УДК 616-001.28:616.155.392 

4725. Костенко А.Г. Стан окиснювального метаболізму при дії на організм іоні-
зуючої радіації, надлишкового надходження фториду натрію та його корекція антиокси-
дантами: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, 
Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 34 с. — Бібліогр.: с. 23—30 (47 назв). — [2006-00410 А] 

 УДК 616-008.9 
4726. Міщенко І.В. Еферентна роль різних органів і тканин в регуляції гумораль-

них захисно-пристосувальних систем (антиоксидантної, гемостазу та фібринолізу) в 
нормі та патології: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (45 назв). — 
[2006-00619 А] УДК 616-092.19 

4727. Шевченко О.М. Гематологічні механізми хронізації запалення: Автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров'я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 
2005. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (29 назв). — [2005-17610] УДК 616-002.2-092:616.15 

На ступінь кандидата 

4728. Гуменюк Ю.М. Клініко-біохімічні особливості патогенезу, симптоматики 
та діагностики транзиторних ішемічних атак на фоні артеріальної гіпотонії, їхня медика-
ментозна корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я 
України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2006-00189 А] УДК 616-831-005-037-092-07-08 

4729. Домбровська Н.В. Метаболічна терапія поліорганних уражень гіпоксично-
ішемічного генезу у дітей раннього віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во 
охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — [2006-00221 А] УДК 616-053.2 

4730. Куляс С.М. Інсектна алергія: поширеність, специфічна діагностика та ліку-
вання: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.29) / Акад. мед. наук України, Ін-т фтизіат-
рії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — [2006-00460 А] УДК 616-022.913-071:615.37 

4731. Литвин Д.І. Експресія p70S6 кінази в трансформованих клітинах епітеліаль-
ного походження та аденокарциномі ендометрію людини: Автореф. дис. ... канд. біол. 
наук: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Ка-
вецького . — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-00501 А] 

 УДК 616-006.6 
4732. Маковкіна Ю.А. Оцінка стану здоров’я та адаптаційних можливостей у 

дітей шкільного віку з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик організму: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / Акад. мед. наук України, Ін-т педіатрії, аку-
шерства та гінекології. — К., 2006. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). —                                       
[2006-00543 А] УДК 616-053.2+613.955 

4733. Маркєєва Н.В. Бета-дефенсин-2 в злоякісно трансформованих клітинах 
епітеліального походження: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.01.07) / НАН України, 
Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. — К., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2006-00557 А] УДК 616-006.6:576.385.5 

4734. Маркович І.Ф. Медико-соціальна характеристика стану здоров’я та науко-
ве обґрунтування сучасної і прогнозної потреби військовослужбовців в амбулаторно-по-
ліклінічній допомозі: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.03) / М-во охорони здоров’я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-00851 А] УДК 616-082-057.36 
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4735. Марциновська В.А. Епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції з 
перинатальним шляхом передачі збудника: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.02) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського. — 
К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — [2006-00577 А] 

 УДК 616-036.22:[616.98:578.828ВІЛ:618.2 
4736. Момот В.Я. Характеристика функціонального стану монооксигеназної сис-

теми печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну: Авто-
реф. дис. ... канд. біол. наук: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології 
та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — [2006-00626 А] УДК 616-006.6:547.547 

4737. Печеник С.О. Особливості патогенезу та маніфестації симптомокомплексу, 
що виник у дітей в умовах комбінованого забруднення довкілля солями важких металів та 
фтору: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (18 назв). — [2006-00785 А] 

 УДК 616-053.2+612.014.4 
4738. Шаповал О.В. Раннє хірургічне лікування хворих на опікову хворобу та особ-

ливості профілактики ранових ускладнень: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / 
Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
[2005-17602] УДК 616-001.17-084-089 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 

4739. Бабаджан В.Д. Роль нейрогуморальної активації, ендотеліальної дисфункції 
та порушень сигнальної трансдукції в прогресуванні гіпертонічної хвороби і можливості 
їхньої медикаментозної корекції: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) / М-во охо-
рони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 37 с.: табл. — Бібліогр.:                                       
с. 29—33 (50 назв). — [2006-00018 А] УДК 616.12-008.331.1-092-085 

4740. Мягков О.П. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці легеневої гі-
пертензії: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.23) / Акад. мед. наук України, Ін-т онко-
логії. — К., 2006. — 39 с.: табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (32 назви). — [2006-00651 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.24 
4741. Пиптюк О.В. Комплексна хірургічна реваскуляризація у хворих на хро-

нічну критичну ішемію нижніх кінцівок: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.04) / Акад. 
мед. наук України, Ін-т серц.-судин. хірургії ім. М.М.Амосова. — К., 2006. — 27 с. — 
Бібліогр.: с. 21—23 (27 назв). — [2006-00786 А] УДК 616.13-002-004.6-089 

На ступінь кандидата 

4742. Афанасюк О.І. Роль ремоделювання серця і вегетативного статусу у роз-
витку хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з 
цукровим діабетом ІІ типу і методи удосконаленого лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — 
Івано-Франківськ, 2006. — 23 с. — Бібліогр.: 15—18 (19 назв). — [2006-00016 А] 

 УДК 616.12-008.46:616.379-008.64 
4743. Варга Л.Л. Післяопераційна реабілітація хворих із портальною гіпертен-

зією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. 
— Львів, 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — [2006-00090 А] 

 УДК 616.12-008.331.4-089.8 
4744. Дорош О.І. Прогностичні фактори, що впливають на перебіг та результати 

програмної терапії ГЛЛ-ДГЛУ 93/95 у дітей з гострою лімфобластною лейкемією: 
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Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології                                       
та трансфузіології. — К., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 
[2006-00224 А] УДК 616.155.392-036-053.2-085 

4745. Жадан А.В. Порівняльна оцінка різних режимів терапії артеріальної гіпертен-
зії з діабетичною нефропатією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / Харк. держ. мед. 
ун-т. — Х., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — [2006-00244 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64 
4746. Зарудна О.І. Клініко-патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних по-

рушень та судинного гемостазу при ревматичних захворюваннях, методи їхньої корекції: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.12) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— [2005-19684] УДК 616.13/.14-005.1-06-002.7-085 

4747. Кіржнер Г.Д. Лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда на догос-
пітальному етапі при використанні системної тромболітичної терапії та негемоглобіново-
го носія кисню: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — [2006-00322 А] УДК 616.127-005.8-08 

4748. Колосов Є.В. Роль матриксних металопротеїназ у формуванні гіпертензивного 
серця: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2006-00372 А] УДК 616.12-008.331.1-092:577.15 

4749. Коновалов С.В. Порівняльна оцінка впливу триметазидіну, мілдронату та 
кардонату на дисфункцію міокарду, ліпідний спектр крові і ліпопероксидацію у хворих на 
ішемічну хворобу серця: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здо-
ров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — [2006-00381 А] УДК 616.132.2-008.64:615.221 

4750. Лебідь І.Г. Оцінка функції правих відділів серця у новонароджених в нормі і 
при патології: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я Украї-
ни, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2006-00487 А] УДК 616.123-07-053.31 

4751. Лебединська М.Р. Особливості рівня протизапальних цитокінів, жирнокис-
лотного, енергетичного обмінів та клітинної проникності у хворих на ішемічну хворобу 
серця (стабільну стенокардію напруги): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во 
охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — [2006-00485 А] УДК 616.127-005.4 

4752. Лосєва К.О. Етапне відновлювальне лікування дітей з вродженими 
септальними вадами серця та тетрадою Фалло після їхньої корекції: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00603 А] 

 УДК 616.12-007.2-089-053.1 
4753. Люлька Ю.П. Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки, ремоделювання міо-

карду лівого шлуночка та функція мітрального клапана у хворих з Q-інфарктом міокарда 
на етапі реабілітації: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я 
України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — [2006-00531 А] УДК 616.127-005.8:[616.124+616.126.42+612.13 

4754. Макієнко Н.В. Клінічна ефективність аміодарону та його комбінацій з 
метопрололом або карведилолом в терапії пацієнтів з постійною фібриляцією передсердь: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології                                        
ім. акад. М.Д. Стражеска. — К., 2006. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (24 назви). — 
[2006-00542 А] УДК 616.12-008.313-085:615.22 

4755. Марценюк Ю.О. Оцінка порушень серцевого ритму та провідності у дітей 
з пролапсом мітрального клапана та шляхи їхньої корекції: Автореф. дис. ... канд. мед. 



 72 

наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — 
К., 2006. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2006-00853 А] 

 УДК 616.12-008-053.2 
4756. Медведик Л.О. Дисфункція лівого шлуночка при токсичних ураженнях міо-

карда в поєднанні з ішемічною хворобою серця: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / 
М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2006-00580 А] 

 УДК 616.124-008-02:[616.127-099+616.12-005.4 
4757. Піддубна О.П. Характеристики ЕЕГ та реактивності серцево-судинної сис-

теми як показники адаптаційних можливостей організму у дітей: Автореф. дис. ... канд. біол. 
наук: (03.00.13) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 24 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2006-00792 А] УДК 616.12-073.7-053.2 

4758. Потіха Н.Я. Холінергічна регуляція серця у статевонезрілих щурів з експе-
риментальним гіпотиреозом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / М-во охорони 
здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2006-00825 А] 

 УДК 616.12-085.217.3:616.441-008.64]-092.9-053 
4759. Рекалов Д.Г. Значення факторів росту у ремоделюванні артеріальних судин 

у хворих на гіпертонічну хворобу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охо-
рони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 22 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2006-00917 А] УДК 616.12-008.331.1-085.225.2 

4760. Холопов Л.С. Зміни апарата аортального клапана, структури та функції 
лівого шлуночка, гемодинамічних параметрів, їхня медикаментозна корекція у хворих з 
хронічною аортальною недостатністю: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.12) / 
Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 
(17 назв). — [2005-17582] УДК 616.132-008.64-036.12+616.124]-085.22 

4761. Шестакова А.Б. Вибір методу повторної операції у хворих з пізніми 
ускладненнями аорто-стегнових реконструкцій при облітеруючих захворюваннях: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запо-
ріжжя, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2005-17614] 

 УДК 616.13-007.271-089 
4762. Шкробот Л.В. Хірургічна тактика при оклюзійно-стенотичному ураженні 

екстракраніальних артерій, термінального відділу аорти та магістральних артерій нижніх 
кінцівок: 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. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2005-17617] УДК 616.13-004.6-089 

4763. Шумна Т.Є. Особливості порушень серцевої діяльності у слабочуючих ді-
тей шкільного віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / 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. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
[2005-17627] УДК 616.12-008.1-053.5 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 

4764. Козак М.С. Взаємозв’язок між станом периферійного та центральних від-
ділів слухового аналізатора і даними електроенцефалографії при дії екзогенних факторів 
(шум, радіація): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                       
с. 29—32 (35 назв). — [2006-00360 А] УДК 616.28-008.14 

4765. Кузнєцова Л.В. Порушення імунного статусу з урахуванням факторів між-
клітинної кооперації у хворих на бронхіальну астму та розробка способів системної та 
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регіональної імуномодуляції в комплексній терапії хворих: Автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук: (14.03.08) / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 36 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 26—31 (59 назв). — [2006-00451 А] УДК 616.248:615.37 

На ступінь кандидата 

4766. Доля О.М. Стан серцево-судинної системи у хворих на бронхіальну астму та 
при її поєднанні з артеріальною гіпертензією і ефективність медикаментозної корекції: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                       
с. 14—15 (13 назв). — [2006-00219 А] УДК 616.248+616.12-008.331.1]-08 

4767. Ебрахімі Мохаммад. Роль генетичних маркерів спадкової схильності та 
факторів середовища у виникненні та перебігу бронхіальної астми: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (03.00.15) / Акад. мед. наук України, Наук. центр радіац. медицини. — К., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2006-00236 А] УДК 616.248-056.7:575 

4768. Калуцький І.В. Лікування хворих хронічним гнійним верхньощелепним 
синуїтом із застосуванням тіотриазоліну: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка. — К., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-00289 А] УДК 616.216-002.3-085.28 

4769. Кучин Ю.Л. Профілактика та лікування дихальної недостатності у хворих з 
контузією легень: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-00473 А] УДК 616.24-008.4-08:616.24-001.31 

4770. Новіков С.П. Вплив перфторану на функції легень, гемодинаміку та кис-
невий статус у післяопераційному періоді у хворих онкоторакального профілю: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. 
мед. акад. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2006-00681 А] УДК 616.24-006 

4771. Подгаєвський С.Г. Клініко-біохімічна оцінка застосування препарату 
контрикал в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень з супутнім хронічним 
бронхітом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.26) / Акад. мед. наук України, Ін-т 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — [2006-00803 А] УДК 616.24-002.5-085.233 

4772. Путинцева Н.В. Ефективність омега-3 поліненасичених жирних кислот у 
корекції ендобронхіальних факторів неспецифічної реактивності у хворих на хронічне 
обструктивне захворювання легенів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.27) / Акад. 
мед. наук України, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. — К., 2006. — 16 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 10—13 (29 назв). — [2006-00886 А] УДК 616.24-002.2:615.27 

4773. Савченко В.І. Застосування магніто-ультразвукової терапії в комплексному 
лікуванні вперше виявлених хворих на туберкульоз легень: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.26) / Акад. мед. наук України, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — 
К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-19696] УДК 616.24-002.5-085.84 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 

4774. Вернигородський В.С. Клініко-морфологічна характеристика серцево-су-
динної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу: Авто-
реф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.14) / АМН України, Ін-т ендокринології та обміну речо-
вин ім. В.П. Комісаренка. — К., 2006. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (41 назва). 
— [2006-00105 А] УДК 616.379-008.64 
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4775. Дацун А.І. Сорбційно-дезінтоксикаційна та синглетно-киснева терапія в опти-
мізації лікування хворих на рак товстої кишки: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.07) / 
НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. — К., 
2006. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (31 назв). — [2006-00196 А] 

 УДК 616.345-006.6-085.27 
4776. Єлоєва З.В. Патогенез, структура, діагностика, прогнозування та корекція 

біліарних порушень у дітей, які перехворіли на вірусний гепатит А: Автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. 
освіти. — К., 2006. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (47 назв). — [2006-00241 А] 

 УДК 616.36-002-053.2 
4777. Іоффе О.Ю. Обґрунтування показань і вибору методу хірургічного 

лікування неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки: Автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Бого-
мольця. — К., 2006. — 29 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—26 (23 назви). — [2006-00282 А] 

 УДК 616.348-002.44+616.344-002]-089 
4778. Мазур І.П. Клініко-патогенетичні особливості перебігу захворювань 

пародонта при порушенні системного кісткового метаболізму та їхня корекція: Автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.22) / Акад. мед. наук України, Ін-т стоматології. — Одеса, 
2006. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (30 назв). — [2006-00849 А] УДК 616.314-008 

4779. Марієвський В.Ф. Епідеміологічна характеристика внутрішньолікарняних 
гепатитів В і С та стратегія їхньої профілактики в сучасних умовах: Автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук: (14.02.02) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб                                       
ім. Л.В. Громашевського. — К., 2006. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (49 назв). — 
[2006-00556 А] УДК 616.36-002-022.6-036.22-084 

4780. Михайлова Е.А. Клініко-патогенетичні особливості формування психо-
патологічних розладів у дітей з тяжкою формою цукрового діабету: Автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук: (14.01.16) / Акад. мед. наук України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — 
Х., 2006. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — [2006-00856 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.89]-053.2 
4781. Назарян Р.С. Патогенетичне обґрунтування корекції аліментарного фактора 

у комплексному лікуванні хвороб пародонта: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.22) / 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 35 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (44 назви). — [2006-00661 А] УДК 616.311.2-002-092-08 

4782. Яковцов Є.П. Хірургічне лікування хворих похилого та старечого віку з 
жовчнокам’яною хворобою та її ускладненнями: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) / 
Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (49 назв). — 
[2005-17638] УДК 616.366-003.7-053.9-089 

На ступінь кандидата 

4783. Алексюк С.О. Інтенсивна терапія гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків 
у потерпілих з політравмою: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здо-
ров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — [2006-00005 А] УДК 616.33/.34-005.4-02-001-08 

4784. Анастасій Л.В. Протизапальні цитокіни периферичної крові на початкових 
етапах формування цукрового діабету 1 та 2 типу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.08) / 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00007 А] УДК 616.379-008.64:616.155.3 

4785. Бабін І.О. Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при про-
тезуванні незнімними металокерамічними конструкціями: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2006. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-00020 А] УДК 616.314.17-002-089.29-08 
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4786. Болтянський С.В. Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдо-
мінальній хірургії у осіб похилого віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / М-во 
охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (6 назв). — [2006-00062 А] УДК 616.33/.37-089.2-053.9 

4787. Васильчук О.В. Малоінвазивні технології в лікуванні перитоніту при пер--
форативній виразці дванадцятипалої кишки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / 
М-во охорони здоров’я України, Київ. нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 
19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-00096 А] УДК 616.342-002.44 

4788. Ващенко І.Ю. Клініко-лабораторне обґрунтування корекції порушень го-
меостазу ротової порожнини у дітей з гострим лімфобластним лейкозом та лімфограну-
лематозом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, 
Укр. мед. стоматолог. акад. — Полтава, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
[2006-00099 А] УДК 616.31-006-053.2 

4789. Гродецький В.К. Попередження ранніх післяопераційних ускладнень 
гнійно-запального характеру при травматичних пошкодженнях печінки: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т                                       
ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
[2006-00185 А] УДК 616.36-001-09.168-002.3-084 

4790. Дмитренко С.С. Аутолейкоцитарна перфузія кінцівок з медикаментозним 
насиченням в комплексі хірургічного лікування хворих на діабетичну стопу: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Запоріз. мед. акад. після-
диплом. освіти. — Запоріжжя, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
[2006-00212 А] УДК 616.379-008.64-002.4-085 

4791. Дхауі Хатем Бен Мохамед Сахбі. Удосконалення антропометричних ме-
тодів діагностики трансверзальних аномалій зубних рядів і прикусу та терапія захво-
рювань пародонту при ортодонтичному лікуванні: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.22) / АМН України, Ін-т стоматології. — Одеса, 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.:                                        
с. 15—16 (10 назв). — [2006-00233 А] УДК 616.314.25-007-07-08 

4792. Журавльова І.В. Клінічне значення мікрофлори жовчі та біоценозу кишеч-
ника при хронічному холециститі у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / 
Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). —                                        
[2006-00254 А] УДК 616.366-002-053.2 

4793. Задоя Н.І. Диференційована седативна підготовка дітей 7—11 років при хі-
рургічній санації порожнини рота: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охо-
рони здоров'я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2005. — 19 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (7 назв). — [2005-17723] УДК 616.314-089-053.5 

4794. Зубрицький О.С. Особливості розвитку, перебігу і лікування виразкової 
хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.36) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2005-17725] УДК 616.342-002.44-08-057.36 

4795. Кльосова М.О. Хірургічне лікування хворих з гострими рідинними утво-
реннями при панкреатиті за допомогою мініінвазивних технологій: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. 
освіти. — Запоріжжя, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). —                                        
[2006-00332 А] УДК 616.37-002-089.819 

4796. Ковальчук Г.І. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, обтяжена дуо-
деногастральним та гастроезофагеальним рефлюксами: поширеність, особливості клініч-
ної картини і лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.36) / М-во охорони здо-
ров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2006. — 20  с.: табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2006-00353 А] УДК 616.342-002.44-07-08 
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4797. Коритнюк О.Я. Застосування пародонтальних плівок з метронідазолом і міко-
назолом для лікування захворювань пародонту: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / 
М-во охорони здоров’я України, Ін-т стоматології, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти                                        
ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00383 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085.242 
4798. Коссак І.Б. Оптимізація діагностики та лікування хронічного гастродуоде-

ніту, асоційованого з Helicobacter pylori інфекцією, у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — 
К., 2006. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2006-00441 А] 

 УДК 616.33-002-07-08-053.2 
4799. Кравченко С.М. Причини конверсії та вибір доступу для її завершення при 

виконанні лапароскопічної холецистектомії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / 
М-во охорони здоров’я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2006-00422 А] 

 УДК 616.366-002.1-089.87 
4800. Кузіна В.В. Використання сіліконового матеріалу "Сілгап" для обтурації ко-

реневих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту постійних зубів: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.22) / Акад. мед. наук України, Ін-т стоматології. — Одесса, 2006. — 
18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2006-00447 А] УДК 616.314.163:615.242 

4801. Мартиросян В.В. Обґрунтування застосування двошарового неперервного 
внутрішньошкірного шва в хірургічній стоматології: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шу-
пика. — К., 2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2006-00563 А] 

 УДК 616.31-001-089.84:617.52/.53 
4802. Масна-Чала О.З. Прогнозування та корекція клінічного перебігу флегмон 

щелепно-лицевої ділянки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здо-
ров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2006. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2006-00569 А] УДК 616.31-002.36:617.52/.53]-07-08 

4803. Мєдвєдєва М.Б. Поширеність та інтенсивність гострого початкового ка-
рієсу, сучасні методи його профілактики та лікування в осіб молодого віку: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Бого-
мольця. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2006-00730 А] 

 УДК 616.314-002-084-053.67 
4804. Минак О.М. Клініко-патогенетичні особливості гострого гепатиту В у осіб з 

хронічними запальними захворюваннями дихальних шляхів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевсь-
кого. — К., 2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — [2006-00591 А] 

 УДК 616.36-002-022.6-06:616.2-002.2 
4805. Музика Н.М. Порівняльна клініко-параклінічна характеристика хронічних 

вірусних гепатитів у дітей та удосконалення їхньої патогенетичної терапії: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.10) / Акад. мед. наук України, Ін-т педіатрії, акушерства та гінеко-
логії. — К., 2006. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2006-00860 А] 

 УДК 616.36-002-022.6-053.2 
4806. Мухаммед Х.Х.А. Етіопатогенетичні аспекти негемолітичної жовтяниці доноше-

них новонароджених та шляхи оптимізації її лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) 
/ М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-00734 А] УДК 616.36-008.5-053.31 

4807. Олійник В.В. Етіопатогенетичне обґрунтування комплексного лікування 
хронічного тонзиліту у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.19) / Акад. мед. наук 
України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-00694 А] УДК 616.322-002-053.2 
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4808. Полулях І.Ф. Клініка, діагностика та хірургічне лікування атипових форм 
холедохолітіазу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / Акад. мед. наук, Ін-т невід-
клад. і віднов. хірургії ім. В.К. Гусака. — Донецьк, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                       
с. 13—15 (24 назви). — [2006-00810 А] УДК 616.366/.367-003.7-07-089 

4809. Резник І.В. Діагностичні можливості комплексного ультразвукового дослід-
ження підшлункової залози при гострих та хронічних панкреатитах: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.23) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2006. — 22 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — [2006-00916 А] УДК 616.37-002-071 

4810. Скотаренко А.В. Удосконалення методів лікування деструктивних форм 
періодонтиту із застосуванням циклофосфану: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) 
/ Ін-т стоматології Акад. мед. наук. — Одеса, 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — [2005-16969] УДК 616.314.17-008.1-08 

4811. Тефтюєва Н.Б. Вплив настоянки перстачу прямостоячого на функціональ-
ний стан печінки за умов норми та експериментального гепатиту: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.32) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 
2005. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2005-17226] 

 УДК 616.36-002-085.322 
4812. Томілін В.Г. Розробка і клінічне обґрунтування застосування індивідуаль-

них зубоясневих запобіжників з матеріалу "Боксил-Екстра": Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.22) / М-во охорони здоров'я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2005. — 
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2005-17242] УДК 616.311.2+616.314]-77 

4813. Фірас Таляль Оді Сархан. Обґрунтування реабілітаційного лікування та 
оцінка його результатів у хворих з ушиванням перфоративної виразки дванадцятипалої 
кишки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                       
с. 15—16 (7 назв). — [2005-17574] УДК 616.342-002.44-06-089.166-036.8 

4814. Шаповалов К.А. Клініко-патогенетична характеристика хронічного алко-
гольного гепатиту, сполученого з хронічним некалькульозним холециститом, та лікування 
в амбулаторно-поліклінічних умовах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) /                                       
Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 
[2005-19715] УДК 616.366-002:616.89-008.44]-07-085 

616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої секреції. 
Ендокринні захворювання. Захворювання лімфатичної системи 

На ступінь кандидата 

4815. Місюра К.В. Комплексний метод лікування хворих на аутоімунний тиреої-
дит за наявності гіпотиреозу та супутньої ішемічної хвороби серця: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.14) / Акад. мед. наук України, Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В.Я.Да-
нилевського. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — [2006-00615 А] 

 УДК 616.441+616-005.4]:615.849.019 
4816. Муравльова О.В. Особливості клінічного перебігу та комплексного ліку-

вання аутоімунного тиреоїдиту: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.14) / Акад. мед. 
наук України, Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В.Я.Данилевського. — Х., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-00639 А] УДК 616.441-071-085 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь кандидата 

4817. Валіхновський Р.Л. Обґрунтування хірургічно-мікрохірургічного способу 
лікування різних типів алопеції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охоро-
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ни здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2006. 
— 19  с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-00088 А] УДК 616.594.1-089 

4818. Завіднюк Н.Г. Лікувальна ефективність індукторів інтерфероноутворення у 
хворих на оперізувальний герпес і вітряну віспу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Грома-
шевського. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2006-00257 А] 

 УДК 616.523+616.914 
4819. Мацідонська І.В. Особливості поширеності, діагностики, клінічного пере-

бігу алергічного контактного дерматиту, спричиненого косметичними засобами: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венеро-
логії. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2006-00574 А] 

 УДК 616.5-002-021.5:613.49 
4820. Панасюк О.Л. Етіопатогенетична терапія герпесвірусної інфекції із засто-

суванням протефлазиду та ультрафіолетового опромінювання крові: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л.В. Громашевського. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв) та в під-
рядк. прим. — [2006-00867 А] УДК 616.523 

4821. Терханова І.В. Клініко-лабораторні особливості мікозів і оніхомікозів ступ-
нів у осіб похилого та старечого віку, методи терапії і профілактики: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.20) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. 
— К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — [2005-17225] 

 УДК 616.596-002-031.3-053.89/.9-07-08 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь доктора 

4822. Борисова Т.П. Клініко-морфологічна характеристика, лікування та прогноз 
гострого гломерулонефриту з нефритичним синдромом у дітей: Автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 
2005. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (25 назв). — [2005-17697] 

 УДК 616.61-002-053.2-037-07-08 
4823. Довбиш М.А. Патогенетичне значення порушень лімфатичної системи при 

обструкції верхніх сечових шляхів і запальних захворюваннях нирок та їхнє лікування 
(клініко-експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.06) / 
АМН України, Ін-т урології. — К., 2006. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (30 назв). 
— [2006-00216 А] УДК 616.62-007.274+616.61-002]-08 

4824. Дядик О.О. Вовчаковий гломерулонефрит: патоморфологія, лікувальний 
патоморфоз, прогнозування перебігу: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.02) / М-во 
охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. — Сімферополь, 
2006. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (45 назв). — [2006-00234 А] 

 УДК 616.611-002+616.5 -002.52]-036-091 

На ступінь кандидата 

4825. Бречка Н.М. Вплив стимуляторів анаболічних процесів у неонатальному 
періоді на сомато-статевий розвиток самців щурів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 
(14.01.14) / АМН України, Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В.Я. Данилевського. — Х., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00077 А] 

 УДК 616.69-008.6-039.1-092.9 
4826. Ва’ель Хуссейн Абдельмажид Аль Аламі. Корекція гомеостазу, профі-

лактика та удосконалення комплексної терапії ускладнень черезвезікальної простатектомії 
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у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.06) / АМН України, Ін-т урології. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — [2006-00087 А] УДК 616.65-007.61 

4827. Захарян Е.Г. Етіотропна, патогенетична та реабілітаційна терапія хворих на 
постгонорейні ураження сечостатевого тракту та інші урогенітальні інфекції, ускладнені 
вторинним безпліддям: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.20) / М-во охорони 
здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: 
с.16—17 (14 назв). — [2006-00263 А] УДК 616.6:616.973 

4828. Нікітюк І.М. Розробка метода місцевого лікування хворих на бактеріальний 
та трихомонадний уретрит: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06) / Акад. мед. наук 
України, Ін-т урології. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2006-00678 А] УДК 616.643-002:616.9-07-085 

4829. Пілюйко Н.В. Соматотипологічні та серологічні маркери хронічного 
пієлонефриту у дітей старшого шкільного віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) 
/ М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. —                                    
24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — [2006-00895 А] УДК 616.61-002-053.2 

4830. Поттер Г.З. Подружня дезадаптація та психотерапія при демонтративному 
розладі особистості у жінок: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (19.00.04) / М-во охорони 
здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — [2006-00824 А] УДК 616.69-008.1:616.89-008.444.2-085.851 

4831. Рачок І.В. Лазерна кореляційна спектроскопія в диференційній діагностиці 
пієлонефриту: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.06) / Акад. мед. наук України, Ін-т 
урології. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00911 А] 

 УДК 616.61-002-073.7 
4832. Тріфонова Ю.П. Діагностика та корекція порушення чоловічої фертитель-

ності в залежності від стану вільнорадикальних процесів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.06) / Ін-т урології АМН України. — К., 2005. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — [2005-17249] УДК 616.699-008.6-07-08 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь доктора 

4833. Марушко Т.В. Ювеніальний ревматоїдний артрит: особливості діагностики 
та лікування: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 40 с.: табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). 
— [2006-00646 А] УДК 616.72-002.77-071-08-053.2 

На ступінь кандидата 

4834. Бітчук О.Д. Вплив хірургічної менопаузи на стан організму та систему 
опори та руху жінки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). 
— [2006-00052 А] УДК 616.71-007.23:618.173-089.85 

4835. Заєць В.Б. Остеоартроз колінних суглобів у жінок в пері- та постмено-
паузальному періоді, особливості діагностики та лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2006. — 
31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 (17 назв). — [2006-00259 А] 

 УДК 616.728.3-007.23:618.173 
4836. Колюча С.В. Застосування ультразвуку та препарату Траумель С в комп-

лексному відновлювальному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит на госпітальному 
етапі: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, Укр. 
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НДІ мед. реабілітації та курортології. — Одеса, 2006. — 27 с. — Бібліогр.: с. 21—23                                        
(13 назв). — [2006-00374 А] УДК 616.72-002.77-085.262.1-085.837 

4837. Мусаб І.Ф.І. Діагностика та лікування хворих з ураженнями колінного суг-
лобу при псоріатичному артриті: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Акад. мед. 
наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2006. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                       
с. 13—14 (5 назв). — [2006-00648 А] УДК 616.728.3-071.08 

4838. Погранична Х.Р. Заміщення післяопераційних кісткових порожнин щелеп 
остеопластичним матеріалом з плацентної тканини: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.22) / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2006. — 18  с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2006-00802 А] УДК 616.716.1/.4-089.843 

4839. Рейтмаєр М.Й. Клінічний перебіг ювенільного ревматоїдного та інфекцій-
но-алергічного (реактивного) артритів у дітей з HBV-інфекцією та диференційоване ліку-
вання: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / Акад. мед. наук України, Ін-т педіатрії, 
акушерства та гінекології. — К.,  2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
[2006-00915 А] УДК 616.72-002.77+616.98]-053.2-06 

4840. Тайсір М.А.Х.А.К. Хірургічне лікування злоякісних та граничних пухлин 
проксимального відділу великогомілкової кістки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2005. — 23 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — [2005-17218] УДК 616.718.5/.6-006-089.2 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь доктора 

4841. Андріюк Л.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування факторів 
нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань 
головного мозку: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 38 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—34 (50 назв). — [2006-00009 А] 

 УДК 616.831:616.13-07-085 
4842. Московко С.П. Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Паркін-

сона і синдрому паркінсонізму в Подільському регіону України: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 
(14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шу-
піка. — К., 2006. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (34 назви). — [2006-00634 А] 

 УДК 616.858-071:616.858-008.6-036](477.44) 

На ступінь кандидата 

4843. Бондаренко А.В. Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіо-
логія, клініка, диференційна діагностика): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13) / 
АМН України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-00065 А] 

 УДК 616.832.9-002-053.2-06-072.5 
4844. Губенко О.В. Комп’ютерно-томографічна семіотика формування посттрав-

матичних змін головного мозку при його вогнищевих контузіях: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.23) / АМН України, Ін-т онкології. — К., 2006. — 23 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — [2006-00186 А] УДК 616.831-001.31-073.7 

4845. Дорошко В.А. Експериментальне обґрунтування ролі статевих гормонів у 
перебігу ішемічно-реперфузійних пошкоджень мозку в щурів різних вікових груп: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. 
мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                       
с. 15—16 (11 назв). — [2006-00226 А] УДК 616.831-005.4:612.616.31]-092 
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4846. Євтушенко В.В. Стан церебральної гемодинаміки при гострих нейроінфек-
ціях у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.13) / М-во охорони здоров’я України, 
Київ. НДІ епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського. — К., 2006. — 21 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2006-00240 А] УДК 616.8-022.7/.9-053.2:616.714.1 

4847. Латишев Д.Ю. Нейрохірургічне лікування хворих з апалічним синдромом: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії 
ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 
[2005-17557] УДК 616.8-009.831-089 

4848. Лобода Т.М. Електроімпульсна та психофонотерапія в комплексному са-
наторно-курортному лікуванні хворих на синдром хронічної втоми: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації                                       
та курортології. — Одеса, 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 
[2006-00511 А] УДК 616.8-009.17 

4849. Мітельов Д.А. Неврологічні прояви системної дисплазії сполучної тканини 
у підлітків: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / Акад. мед. наук України, Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(23 назви). — [2006-00616 А] УДК 616.8-008:611.018.2-053.6 

4850. Налча І.І. Динаміка вегетативних показників у хворих на вібраційну хво-
робу під впливом гіпербаричної оксигенації: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х.,  2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2006-00664 А] УДК 616.839:613.644:615.835 

4851. Петухова І.С. Особливості надсегментарної вегетативної нервової системи і 
церебральної гемодинаміки у хворих з симптоматичною локально обумовленою епілеп-
сією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.15) / Акад. мед. наук України, Ін-т невроло-
гії, психіатрії та наркології. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
[2006-00898 А] УДК 616.853:616.831-005 

4852. Пурденко Т.Й. Стан гіпоталамуса при хронічній недостатності мозкового 
кровообігу (клініко-експериментальне 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., 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-00883 А] УДК 616.831-005-071-092.6 

4853. Спірін Ю.С. Хірургічне лікування пацієнтів із феноменом Рейно: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. після-
диплом. освіти. — Запоріжжя, 2005. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 
[2005-16988] УДК 616.8-009.86-089 

4854. Тягло Ю.П. Клініко-функціональна характеристика та особливості адапта-
ції дітей раннього віку при перинатальних ураженнях центральної нервової системи гіпок-
сичного генезу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — 
Дніпропетровськ, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2005-17255] 

 УДК 616.83-053.3-072.7 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади 

На ступінь доктора 

4855. Абрамов О.В. Системно-структурний аналіз психічних розладів і особли-
вості військово-медичної експертизи у співробітників правоохоронних органів: Автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.16) / М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. 
психіатрії та наркології. — К., 2005. — 35 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (28 назв). — 
[2005-17682] УДК 616.89-058:351.74 

4856. Долуда С.М. Сучасні форми шизофренії у віковому аспекті (діагностика, клі-
ніка, патогенез у підлітків та дорослих): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.16) / АМН 
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України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2006. — 38 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 32—35 (39 назв). — [2006-00218 А] УДК 616.895.8-092-07-08 

4857. Кожина Г.М. Невротичні розлади у підлітків, які знаходяться в умовах пені-
тенціарної системи (клініка, механізми формування, корекція, профілактика): Автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Акад. мед. наук Украї-
ни,  Ін-т неврології, психіатрії і наркології. — Х., 2006. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—28 
(44 назви). — [2006-00404 А] УДК 616.89-008.44-053.6 

На ступінь кандидата 

4858. Баженов О.С. Медико-психологічна характеристика різних форм сомато-
формних розладів (психодіагностичні особливості, патопсихологічні механізми формуван-
ня, принципи психотерапевтичної корекції): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (19.00.04) / 
М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. —                                       
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00025 А] УДК 616.891-072.8-085.851 

4859. Гавриленко М.А. Захисні механізми в особистісній структурі лікарів-пси-
хіатрів та їхня психотерапевтична корекція: Автореф. дис. ...  канд. мед. наук: (14.01.16) / 
АМН України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-00129 А] УДК 616.89-008.1 

4860. Гашкова Л.А. Психічні розлади у ліквідаторів наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи, що страждають на тиреопатії у віддаленому періоді (клініка, діагностика, під-
ходи до лікування): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.16) / М-во охорони здоров'я України, 
Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2005. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (21 назва). 
— [2005-17705] УДК 616.89+616.441]:“616.001.28-02-036-07-08 

4861. Ольшевська Н.С. Діагностика і диференціальна діагностика нічних стра-
хіть неорганічної етіології: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.16) / М-во охорони 
здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2006. — 20 с.: табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-00699 А] УДК 616.89 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь кандидата 

4862. Максимчук М.М. Спалахова захворюваність на ботулізм в Україні та ме-
тоди її профілактики: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.02) / М-во охорони здоров’я 
України, Нац. мед. ун-т ім. акад. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — [2006-00726 А] УДК 616.98-036.22(477) 

4863. Якубович Г.М. Комплексне лікування хворих на активні форми сифілісу з 
урахуванням метаболічних змін в клітинах імунної системи: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.20) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — 
К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2005-17639] 

 УДК 616.972:612.11.01]-085.37 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.3 Ортопедія 

На ступінь кандидата 

4864. Андрійців С.С. Особливості ортопедичного лікування часткової втрати 
зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця: Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. 
держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ,  2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
[2006-00008 А] УДК 617.3+616.314-77+616.12-005.4 
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617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

4865. Афанасьєв С.В. Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на 
органах травлення на етапах медичної реабілітації: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) / 
Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (40 назв). — 
[2006-00017 А] УДК 617.55-036.86 

На ступінь кандидата 

4866. Лазаренко Г.М. Діагностика та лікування макродактилії стопи: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — 
К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2006-00841 А] УДК 617.586-007.61-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь кандидата 

4867. Асланова В.С. Ефективність модифікованого способу пневматичної дисло-
кації в лікуванні субмакулярних крововиливів (клініко-експериментальне дослідження): 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) / АМН України, Ін-т очних хвороб і тканин. 
терапії ім. В.П.Філатова. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 12—16 (20 назв). 
— [2006-00015 А] УДК 617.736-085 

4868. Васюта В.А. Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану 
зорового аналізатору під дією "Трофіну" при метаноловій інтоксикації: 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.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-19682] 

 УДК 617.735+617.731]-099:547.261:616-085 
4869. Волкова Т.М. Ефективність модифікованого методу переважної фіксації 

погляду при візометрії дітей раннього віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.18) / 
АМН України, Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова. — Одеса, 2006. —                                       
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (13 назв). — [2006-00117 А] УДК 617.7-053.4 

4870. Коваленко Ю.В. Стан гідродинаміки у хворих на первинну відкритокутову 
глаукому після діод-лазерної транссклеральної коагуляції циліарного тіла: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.18) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). —                                        
[2006-00344 А] УДК 617.7-007.681 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 

4871. Тофан Н.І. Патогенетичне обґрунтування і розробка системи санаторно-
курортного лікування і реабілітації вагітних жінок з анемією: Автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук: (14.01.33) / М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курор-
тології. — Одеса, 2005. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (52 назви). — [2005-17245] 

 УДК 618.2:616.155.194-085.838 

На ступінь кандидата 

4872. Абабкова Г.М. Особливості статевого розвитку та структурно-функціо-
нального стану кісткової тканини у дівчат-підлітків при аменореї: 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. 16 (6 назв). — [2005-17681] 

 УДК 618.176-055.23:612.621:611.018.4]-07-08 
4873. Богонос Л.І. Диференційовані підходи до лікування функціональної стрес-

індукованої галактореї у збереженні репродуктивного здоров’я жінки: Автореф. дис. ... 
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канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Га-
лицького. — Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с.15—16 (8 назв). — [2006-00059 А] 

 УДК 618.11-008.6-092 
4874. Горшкова З.А. Зміни фетоплацентарного комплексу при дискоординації 

пологової діяльності та її корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охо-
рони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — [2006-00165 А] УДК 618.29:618.36 

4875. Дрозд О.О. Порівняльна оцінка ефективності різних методів токолітичної 
терапії при передчасних пологах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охо-
рони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2006-00229 А] УДК 618.39-084 

4876. Козловський І.В. Клініко-лабораторні критерії ефективності лапароскопії в 
лікуванні безпліддя у жінок, які перенесли змішані генітальні інфекції: Автореф. дис. ... 
канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького. — Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2006-00365 А] 

 УДК 618.14+618.11]-002:618.177-072.1 
4877. Коломієць О.В. Особливості доброякісної та передракової патології шийки 

матки у вагітних і породіль: фактори ризику, профілактика: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.01) / Акад. мед. наук України, Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології. — К., 
2006. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006-00370 А] 

 УДК 618.3:618.146-006.6-084-089.844 
4878. Лигирда Н.Ф. Обґрунтування комплексного органозберігаючого лікування 

цервікальних інтраепітеліальних неоплазій та початкового раку шийки матки у пацієнток 
молодого віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онко-
логії. — К., 2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — [2006-00601 А] 

 УДК 618.146-006.52-006.6-085 
4879. Литвинова О.В. Корекція відновних процесів у породіль з прееклампсією 

після кесаревого розтину з урахуванням реактивності організму: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17                                      
(19 назв). — [2006-00505 А] УДК 618.5-089.888.61-008.6 

4880. Лівшиць І.В. Реабілітація пацієнток після лапароскопічних реконструктив-
но-пластичних операцій з приводу лейоміоми матки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шу-
пика. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2006-00506 А] УДК 618.14-006 

4881. Медведєв М.В. Прогнозування та профілактика плацентарної недостатності 
у вагітних з антифосфоліпідним синдромом, пов’язаним з урогенітальною інфекцією: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с.15—16 (13 назв). 
— [2006- 00579] УДК 618.36-008.64-02:[616.6+618.1]-002-084 

4882. Міклін О.П. Функціональний взаємозв’язок антропофізіологічних характе-
ристик і репродуктивної функції у жінок Кримського регіону: Автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — 
К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — [2006-00647 А] 

 УДК 618.1/.2(477.75) 
4883. Олійник А.Є. Морфологічні особливості строми серозних пухлин яєчників 

різного ступеня зрілості: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — 
Х., 2006. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2006-00693 А] УДК 618.11-006 

4884. Павловська Т.Л. Профілактика прееклампсії та перинатальної патології у 
вагітних з гіпертонічною хворобою: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Акад. 
мед. наук України, Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-00750 А] УДК 618.3-008.6:616.12-008.331.1 
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4885. Палига І.Є. Моніторинг матково-плацентарно-плодового кровообігу при 
хронічній гіпоксії плода: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здо-
ров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2006. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2006-00889 А] УДК 618.53-002.2:618.214 

4886. Пехньо Н.В. Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним 
гепатитом "В" у анамнезі: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здо-
ров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2005-17209] УДК 618.3:616.36-002 

4887. Поліщук І.П. Клініко-патогенетичне обґрунтування раціональних методів 
профілактики ускладнень у вагітних з прееклампсією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевсь-
кого. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-00807 А] 

 УДК 618.3-008.6-084 
4888. Пономаренко О.Р. Реабілітація репродуктивної функції у жінок з гострим 

сальпінгоофоритом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я 
України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00812 А] УДК 618.12-002-08 

4889. Попандопуло А.Д. Оптимізація лікування хворих на рубцеву деформацію 
шийки матки (клініко-ексмериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 
(14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 
2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2006-00817 А] 

 УДК 618.146-003.92-007.2-089 
4890. Цибульський В.М. Обґрунтування диференційованої метроінстиляції у 

комплексному лікуванні післяпологових гнійно-септичних захворювань матки: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. 
— Одеса, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (37 назв). — [2005-17586] 

 УДК 618.7:618.14-002.08 
4891. Чумак З.В. Перебіг та лікувальна тактика клімактеричних порушень у жінок 

з гіпотиреозом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 
[2005-17601] УДК 618.173-008-08:616.441-008.64 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

На ступінь доктора 

4892. Колот О.В. Наукові основи підвищення ефективності системи приводів 
шляхом врахування стохастичності їхніх характеристик: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.02.03) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ун-т". — Х., 2006. — 31 с.: іл. — Бібліогр.:                                       
с. 25—28 (22 назви). — [2006-00373 А] УДК 62-82 

На ступінь кандидата 

4893. Кардаков О.Ю. Синтез двомірних систем керування основними параметра-
ми двороторного газотурбінного двигуна: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) /                                       
М-во пром. політики України, Наук.-виробн. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2006. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2006-00301 А] УДК 62-55:681.515 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції.                                            
Загальна енергетика 

На ступінь доктора 

4894. Горєлов Б.М. Дефектоутворення в низьковимірних металоксидних систе-
мах в умовах зовнішніх збурень: Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: (01.04.07) / Київ. 
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нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 37 с.: іл. — Бібліогр.: с. 32—34 (30 назв). — 
[2005-19678] УДК 620.192/.193:537.312.6 

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 

На ступінь кандидата 

4895. Шевєльов Д.В. Аналіз безпеки і експрес-методики оцінки стану АЕС з ВВЕР під 
час аварій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.14) / Одес. нац. політехн. ун-т. — 
Одеса, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2005-17606] УДК 621.039.58 

621.22 Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь доктора 

4896. Ніколенко І.В. Методологічні основи проектування аксіально-поршневих 
гідромашин високого технічного рівня: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.02.02) / Одес. нац. 
політехн. ун-т. — Одеса, 2006. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (50 назв). — [2006-00677 А] 

 УДК 621.225.7 

На ступінь кандидата 

4897. Папченко А.А. Гідродинаміка робочого процесу теплогенеруючого агрегату 
багатофункціонального призначення: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.17) / Сум. 
держ. ун-т. — Суми, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-00896 А] 

 УДК 621.22 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь доктора 

4898. Стахіра П.Й. Фізико-технологічні засади мікроелектронних сенсорів на 
основі гетероструктур органічних та неорганічних напівпровідників: Автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук: (05.27.06) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 32 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 23—28 (46 назв). — [2005-16997] УДК 621.3.049.77 

На ступінь кандидата 

4899. Костів М.А. Управлінські аспекти обліку та контролю операційних доходів і 
витрат на підприємствах електролампового виробництва: Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.06.04) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2006. — 19 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (4 назви). — [2006-00442 А] УДК 621.3.03:657.471 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна техніка. 

Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

4900. Кідалов В.В. Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих 
сполук А2В6 та А3В5, отримані методом радикало-променевої епітаксії: Автореф. дис. ... д-ра 
фіз.-мат. наук: (01.04.10) / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2006. — 35 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 24—31 (65 назв). — [2006-00320 А] УДК 621.315.592:537.529 
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4901. Лазарєв В.І. Електродинамічна стійкість силових трансформаторів (основи 
теорії, методи розрахунку, засоби забезпечення): Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.09.01) / 
НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 
(25 назв). — [2006-00479 А] УДК 621.314.222.6 

На ступінь кандидата 

4902. Богатиренко В.В. Перетворення видимого світла в інфрачервоне випро-
мінювання в монокристалах германію: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.07) / 
НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 22 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-17694] УДК 621.315.592 

4903. Влах Г.І. Підвищення точності аналого-цифрових перетворювачів електро-
енергії: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.05) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — [2006-00111 А] УДК 621.314 

4904. Войтович О.П. Інформаційно-вимірювальна система діагностування без-
контактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.16) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2006-00114 А] УДК 621.314:681.518 

4905. Йовбак В.Д. Асинхронний електропривод з векторним керуванням напру-
гою фазного ротора: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.03) / Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2005. — 19  с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2005-17726] 

 УДК 621.313.333-83 
4906. Коваленко М.В. Короткострокове прогнозування зв’язного споживання па-

ливно-енергетичних ресурсів в побутовому секторі в період опалювального сезону: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-18083] УДК 621.311.1:64 

4907. Лашко Ю.В. Захист ансихронних двигунів електроприводів від аварійних 
режимів на основі показників якості перетворення енергії: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.09.03) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 15—18 (18 назв). — [2006-00484 А] УДК 621.316.9 

4908. Мінченко А.А. Удосконалювання діагностики високовольтної ізоляції кон-
денсаторного типу на основі врахування просторово розподілених ємнісних струмів: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.13) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (14 назв). — [2006-00612 А] УДК 621.314.224 

4909. Мохд Зайдан Хусейн Кавакзех. Встановлення взаємозв’язку між геомет-
ричними та енергетичними параметрами електричних апаратів з метою раціонального ви-
бору апаратів та їхніх серій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.01) / Донец. нац. техн. ун-т. 
— Донецьк, 2006. — 19 с.: іл., табл. —  Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2006-00859 А] 

 УДК 621.313 
4910. Мрихін І.О. Комплексне легування в технології отримання гетероструктур 

для напівпровідникових інжекційних лазерів на основі GaAs-AiGaAs: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.27.06) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 18  с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-00637 А] УДК 621.315.592 

4911. Остра Н.В. Критеріальне моделювання в задачах чутливості оптимального 
керування режимами електроенергетичних систем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.14.02) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— [2006-00741 А] УДК 621.311.1 

4912. Шмалій С.Л. Макромоделювання пристроїв напівпровідникових пере-
творювачів електроенергії: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.09.12) / Нац. техн. ун-т Ук-
раїни "Київ. політехн. ін-т". — К.,  2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — [2005-17620] УДК 621.314 
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4913. Яковлєва І.В. Засоби комплексної обробки інформації для систем диспет-
черського управління та обліку електроенергії: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.02) / 
НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — [2005-17637] УДК 621.311:658.514 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 

4914. Аппазов Е.С. Термофотовольтаічні перетворювачі випромінювання високо-
температурних технологічних процесів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.06) / 
НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. — К., 2006. — 19 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2006-00014 А] УДК 621.362 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери 

На ступінь кандидата 

4915. Івко С.О. Смугові фільтри з перестроюванням частоти на комбінованих хви-
леводно-діелектричних ланках для відомчої техніки багатоканального радіозв’язку: Авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.13) / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 
2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00281 А] УДК 621.372 

4916. Полікаровських О.І. Швидкодіючі синтезатори секвентності на основі фазо-
частотних перетворювачів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.08) / Вінниц. нац. техн. ун-т. 
— Вінниця, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00805 А] 

 УДК 621.372.63 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.                                                     
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

4917. Бехтір О.В. Підвищення візуальної інформативності термограм у оптоелект-
ронних системах тепловізійної медичної діагностики: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.12.20) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. — К., 2006. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2006-00044 А] УДК 621.384.3:621.397.3 

4918. Куракін А.М. Радіаційні ефекти в польових транзисторах на базі гетеропе-
реходів AlGaN/GaN: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.06) / НАН України, Ін-т 
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — [2006-00463 А] УДК 621.382.323 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи 

На ступінь кандидата 

4919. Жученко О.С. Метод ітеративного декодування турбокодів зменшеної 
складності в телекомунікаційних системах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.02) / 
Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— [2006-00255 А] УДК 621.39 

621.391 Загальна теорія електрозв'язку 

На ступінь доктора 

4920. Писаренко Л.Д. Часо-частотні методи та засоби математичного моделювання 
динамічних інформаційних об’єктів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (01.05.02) / Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). 
— [2006-00787 А] УДК 621.391:519.72 
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На ступінь кандидата 

4921. Воробкало Т.В. Методи та алгоритми оцінювання кута надходження гар-
монічного сигналу на антенну решітку при негауссівських завадах: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (01.05.02) / Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 20  с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17  (14 назв). — [2006-00127 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

4922. Пуляєв В.О. Підвищення ефективності визначення параметрів іоносфери 
при дистанційному моніторингу методом некогерентного розсіяння: Автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук: (05.07.12) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. 
— 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (47 назв). — [2006-00882 А] УДК 621.396:550.388.2 

На ступінь кандидата 

4923. Євсєєв І.А. Оптимізація просторово-часової обробки сигналів в бістатичних 
системах з синтезуванням апертури антени: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.07.12) / 
Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2005-17720] УДК 621.396 

4924. Мазуренко О.В. Розширення можливостей та підвищення точнісних харак-
теристик радіотехнічних систем проводки суден по фарватеру методами радіокерування: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.17) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського 
"Харк. авіац. ін-т". — Харків, 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). —                                        
[2006-00539 А] УДК 621.396.932:629.5.07 

4925. Правик Ю.М. Вдосконалення методів управління параметрами та струк-
турою мереж мобільного зв’язку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Нац. авіац. 
ін-т. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-00872 А] 

 УДК 621.396 
4926. Рачинський К.О. Метод підвищення перешкодозахищеності радіотехніч-

них систем управління космічними апаратами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.12.17) / 
Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 16 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2006-00910 А] УДК 621.396 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь кандидата 

4927. Волков А.В. Підвищення ефективності роботи підшипників із тонкостінни-
ми вкладишами суднових дизелів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.08.05) / Одес. нац. 
мор. акад. — Одеса, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2005-17703] 

 УДК 621.431.7:656.052 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 
На ступінь кандидата 

4928. Алексенко О.В. Розробка методів розрахунку та дослідження робочого про-
цесу лопатевих насосів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.17)  / Сум. держ. ун-т. — 
Суми, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-00003 А] УДК 621.66 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 

4929. Головко В.В. Взаємодія металу зі шлаком при зварюванні під агломерова-
ними флюсами низьколегованих сталей: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.03.06) / НАН 
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України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. — К., 2006. — 32 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 29—30 (35 назв). — [2006-00148 А] УДК 621.791.793 

4930. Єфременко В.Г. Розвиток теоретичних і технологічних основ виробництва і 
зміцнення сталевих молольних куль з метою підвищення їхньої якості та експлуатаційної 
довговічності: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.16.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — 
Маріуполь, 2006. — 42  с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (36 назв). — [2006-00243 А] 

 УДК 621.775:621.78 
4931. Кассов В.Д. Розвиток наукових основ виробництва порошкових електродів 

та удосконалення технології зносостійкості наплавлення: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.03.06) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2006. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—32 (57 назв). — [2006-00401 А] УДК 621.791.92 

4932. Нарівський А.В. Наукові і технологічні основи процесів глибинної оброб-
ки кольорових ливарних сплавів плазмореагнетними середовищами: Автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук: (05.16.04) / НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2006. — 
32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (54 назви). — [2006-00665 А] УДК 621.74:669.2/.8 

4933. Нахайчук О.В. Розвиток процесів холодного об’ємного штамування загото-
вок складного профілю на основі оцінки їхньої якості в умовах граничного формоутворен-
ня: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.03.05) / Донбас. держ. машинобудів. акад. — Крама-
торськ, 2006. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (38 назв). — [2006-00668 А] УДК 621.77 

На ступінь кандидата 

4934. Головятинський С.А. Плазмова обробка поверхні виробів імпульсними 
високовольтними газовими розрядами за умов атмосферного тиску: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.03.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 21 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2006-00150 А] УДК 621.791.5:537.52 

4935. Жерносєков А.М. Системи автоматичної стабілізації процесу імпульсно-
дугового зварювання плавким електродом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / 
НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2006-00247 А] УДК 621.791.75 

4936. Замулко С.О. Формування силіцидних фаз при реакційній дифузії в систе-
мах "Плівкові шари (5 - 30 нм) Ni, Ti - монокристалічний кремній": Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.16.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 21 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00261 А] УДК 621.793:661.685 

4937. Лютий Р.В. Формувальні суміші і процеси виготовлення точних виливків за 
моделями, що витоплюються: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.04) / Нац. техн. ун-т 
України, "Київ. політехн. ун-т". — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — [2006-00848 А] УДК 621.74 

4938. Мазур С.В. Закономірності взаємодії металу, що деформується, з техноло-
гічним інструментом та підвищення ефективності виробництва труб на агрегатах зі ста-
нами подовжньої оправочної прокатки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Нац. 
металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). 
— [2006-00536] УДК 621.774 

4939. Новікова О.В. Зменшення окалиноутворення при нагріванні сталевих заготівок: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-00682 А] УДК 621.7.016.2 

4940. Рябцев І.І. Розробка матеріалів, що містять фосфор, для електродугового на-
плавлення шарів з підвищеними триботехнічними характеристиками: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.03.06) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2005-17216] УДК 621.791.92 

4941. Федоров М.М. Формувальні суміші з комплексним зв’язувальним матеріа-
лом на основі бентоніту Костянтинівського родовища: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
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(05.16.04) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-17568] УДК 621.742 

4942. Штода М.М. Розвиток методів розрахунку калібровок для прокатки кутових 
профілів різної конфігурації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / Ін-т чорної 
металургії ім. З.І.Некрасова, НАН України. — Дніпропетровськ, 2005. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-17621] УДК 621.771.073.8 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь доктора 

4943. Нигора В.М. Наукові основи підвищення технічного рівня машин для гідро-
очищення деталей на базі переналагоджуваних модулів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.02.02) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 35 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с.29—33 (49 назв). — [2006-00736 А] УДК 621.8 

На ступінь кандидата 

4944. Ляшук О.Л. Технологічне забезпечення виготовлення деталей типу тіл 
обертання з профільного прокату: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.08) / Терноп. 
держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(16 назв). — [2006-00535 А] УДК 621.81 

621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

4945. Павлова І.О. Обґрунтування параметрів шарнірного робочого органу гвин-
тового конвейєра: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.05) / Терноп. держ. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2006-00749 А] УДК 621.867.4 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь доктора 

4946. Пістунов І.М. Моделі та методи оптимізації триботехнічних показників вуз-
лів тертя ковальсько-штампувального обладнання: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.02.04) / 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (43 назви). —                                        
[2006-00795 А] УДК 621.89:621.974.4 

На ступінь кандидата 

4947. Костюнік Р.Є. Інформаційно-випробувальна трибологічна система з стабі-
лізованими контактними напруженнями: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.04) / 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2006-00392 А] 

 УДК 621.891 
4948. Мікосянчик О.О. Оцінка триботехнічних параметрів мастильних матеріа-

лів при граничному мащенні в умовах локального контакту: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.02.04) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 
— [2006-00732 А] УДК 621.891 

4949. Радіоненко О.В. Механізм граничного змащування поверхонь тертя з 
частково регулярним мікрорельєфом та їхнє технологічне забезпечення: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.02.04) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(19 назв). — [2006-00900 А] УДК 621.891 
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621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.                                             
Обробка шліфуванням 
На ступінь доктора 

4950. Братан С.М. Технологічні основи забезпечення якості і підвищення ста-
більності високопродуктивного чистового та тонкого шліфування: Автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук: (05.02.08) / Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2006. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 29—32 (46 назв). — [2006- 00075 А] УДК 621.923+621.9.047 

4951. Луців І.В. Основи створення багатолезового оснащення з міжінструменталь-
ними зв’язками для обробки поверхонь обертання: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.03.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 39 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—36 (47 назв) . — [2006-00724 А] УДК 621.91 

4952. Мельникова О.П. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей дви-
гунів внутрішнього згоряння за рахунок удосконалення фінішних абразивних способів 
обробки: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.02.08) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 
2006. — 33 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—30 (33 назви). — [2006-00583 А] УДК 621.92:621.43-3 

4953. Осипенко В.І. Фізико-технологічні основи електроерозійного дротяного вирізання: 
Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.03.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2006. — 42 с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—39 (40 назв). — [2006-00720 А] УДК 621.9.048.4 

На ступінь кандидата 

4954. Калмиков М.О. Підвищення ефективності процесу вібраційної обробки ве-
ликогабаритних виробів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. 
політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2006-00288 А] 

 УДК 621.9.048 
4955. Ліщенко Н.В. Забезпечення бездефектного високопродуктивного різьбо-

шліфування ходових гвинтів на основі комп’ютерної діагностики процесу: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.02.08) / Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2006. — 23 с.:  іл,, табл. 
— Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — [2006-00846 А] УДК 621.992.4 

4956. Орлюк М.В. Інтенсифікація витягування порожнистих тонкостінних виро-
бів з використанням профільованих заготовок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.03.05) / 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К.,  2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — [2006-00715 А] УДК 621.983 

4957. Півень М.В. Обґрунтування параметрів процесу решітного сепарування 
зернових сумішей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Харк. нац. техн. ун-т сіл. 
госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
[2006-00897 А] УДК 621.928.13 

4958. Сурду М.В. Підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних ма-
теріалів за рахунок удосконалення кінематики процесів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.03.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — [2005-17008] УДК 621.92.01 

4959. Ткаченко М.О. Удосконалення технології шліфування кремнієвих структур 
з діелектричною ізоляцією: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.06) / Кременчуц. ун-т 
економіки, інформ. технологій і упр. — Кременчук, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17                                    
(5 назв). — [2005-17237] УДК 621.923:546.28 

622 Гірнича справа 

На ступінь кандидата 

4960. Фесенко Е.В. Прогноз та закономірності здимання шаруватих порід підошви гірни-
чих виробок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.04) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2005. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (12 назв). — [2005-17572] УДК 622.023.6 
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622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

4961. Тарко Я.Б. Технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобутку 
на основі термогідродинамічних методів впливу на привибійну зону пластів: Автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук: (05.15.06) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2005. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (40 назв). — [2005-18107] 

 УДК 622.276.6:622.245.5 

На ступінь кандидата 

4962. Євстратенко І.А. Підвищення ефективності провітрювання залізорудних 
шахт після масових вибухів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.26.01) / Нац. гірн. ун-т. 
— Дніпропетровськ, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-00238 А] 

 УДК 622.235.3:622.4 
4963. Князьков О.В. Обґрунтування впливу суміщених зон підвищеного гірничо-

го тиску на стійкість підготовчих виробок глибоких шахт: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.15.02) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 
(11 назв). — [2006-00337 А] УДК 622.261.2 

4964. Кратковський І.Л. Розробка способів вибухового руйнування інтрузивних 
порід на основі прогнозування їхніх властивостей та урахування особливостей структури: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.15.11) / НАН України, Ін-т геотехн. механіки                                       
ім. М.С. Полякова. — Дніпропетровськ,  2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17                                       
(19 назв). — [2006- 00426 А] УДК 622.235.6 

4965. Поротніков В.В. Обґрунтування параметрів зміцнення трубчастими анкера-
ми слабких приконтурних порід підземних виробок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.15.11) / Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16                                        
(10 назв). — [2006-00820 А] УДК 622.28.04 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. 
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт 

На ступінь доктора 

4966. Пономарьов Б.В. Розвиток теорії вібропневмотранспортування закладаль-
них матеріалів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.15.11) / НАН України, Ін-т геотехн. 
механіки ім. М.С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2006. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—30 
(37 назв). — [2006-00814 А] УДК 622.647/.648:622.273 

На ступінь кандидата 

4967. Кравченко Н.М. Обґрунтування параметрів розподілу повітря в гірничих 
виробках вугільних шахт з урахуванням дії конвективних газових потоків: Автореф.                                 
дис. ... канд. техн. наук: (05.26.01) / М-во вугільної пром-сті України, Держ. МакНДІ з без-
пеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— [2006-00419 А] УДК 622.453 

622.8 Небезпека  на рудниках. Нещасні випадки і травматизм.                                        
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь доктора 

4968. Старіков Г.П. Прогнозування нестійкості системи "вугілля-газ" при від-
працюванні викидонебезпечних вугільних пластів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.15.11) / НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2005. — 35 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—31 (40 назв). — [2005-16992] УДК 622.831.3 



 94 

На ступінь кандидата 

4969. Кольчик І.Є. Вдосконалення прогнозу малоамплітудних диз’юнктивних та 
плікативних порушень при проведенні пластових гірничих виробок: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.15.11) / НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2006. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-00375 А] УДК 622.831.3 

4970. Пугач І.І. Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації збли-
жених пластів, що підробляються: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.26.01) / Нац. гірн. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
[2006-00878 А] УДК 622.831 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

4971. Бамбура А.М. Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії 
залізобетону: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.23.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. — Х., 2006. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (33 назви). — [2006-00030 А] 

 УДК 624.012.3.046 

На ступінь кандидата 

4972. Опанасенко О.В. Напружено-деформований стан сталебетонних рам кар-
касів промислових будівель: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Укр. держ. акад. 
залізнич. трансп. — Х., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). —                                      
[2006-00712 А] УДК 624.072.33 

4973. Орел Є.Ф. Напружено-деформований стан сталебетонних плит з різними 
умовами опирання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.01) / Укр. держ. акад. заліз-
нич. трансп. — Х., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — [2006-00737 А] 

 УДК 624.072.1 
4974. Постернак І.М. Несуча здатність та деформативність стінових елементів із 

конструкційно-теплоізоляційного неавтоклавного пінобетону: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2006-00822 А] УДК 624.046.044:691.327.333 

626 Гідротехнічне будівництво. Будівництво каналів. Меліоративне 
будівництво. Гідротехніка в цілому 

4975. Кузьмич Л.В. Підвищення надійності та удосконалення елементів закритої 
мережі осушувальної системи (в умовах Західного Полісся України): Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (06.01.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 
2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2006-00452 А] УДК 626.862(477.4) 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь кандидата 

4976. Лісовенко Д.В. Обґрунтування технічної реалізації світлосигнальної систе-
ми злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випроміню-
вачів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (20.02.14) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Військ. ін-т. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2006-00721 А] 

 УДК 628.975:656.71 
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4977. Марціяш О.М. Очистка пилогазових потоків в циклоні з ступеневим відведен-
ням пилу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.08) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-00566 А] УДК 628.511 

4978. Матвієнко О.М. Знефторювання підземних вод на фільтрах з модифікованим 
завантаженням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.04) / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. 
— К., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-00570 А] УДК 628.16.036 

4979. Пащенко О.В. Знезаражування міських стічних вод полімерними електро-
літами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.04) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2006-00770 А] 

 УДК 628.32 

629 Техніка транспортних засобів 

На ступінь доктора 

4980. Кухтов В.Г. Методи оцінки довговічності конструкцій шасі колісних трак-
торів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.22.20) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 
2006. — 34 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—31. — [2006-00470 А] УДК 629.016:631.372 

На ступінь кандидата 

4981. Годованюк П.Д. Моделі, алгоритми та стратегії в проектах вдосконалення 
дорожньо-будівельної техніки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. транс-
порт. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2006-00147 А] 

 УДК 629.083 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

4982. Горбаха М.М. Покращання показників техніко-експлуатаційних властивос-
тей автомобілів при їхньому переобладнанні: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.02) / 
Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
[2006-00158 А] УДК 629.33 

4983. Дугельний В.М. Покращення показників курсової стійкості легкового авто-
мобіля з урахуванням силової неоднорідності його шин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.22.02) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— [2006-00230 А] УДК 629.33.027.5 

4984. Кашканов В.А. Удосконалення методики розрахунку гальмівного шляху 
автомобіля при екстреному гальмуванні без блокування коліс: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.22.20) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — [2006-00310 А] УДК 629.3.017.5 

4985. Лесь О.М. Прогнозування і забезпечення довговічності ведучих мостів 
колісних тягачів класу 30 кН: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.02) / Харк.                                        
нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). —                                       
[2006-00843 А] УДК 629.3.027.1 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь доктора 

4986. Горбунов М.І. Теорія та практична реалізація системного підходу при ство-
ренні екіпажної частини локомотива : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.22.07) / Східно-
укр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ, 2006. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (61 назва). 
— [2006-00161 А] УДК 629.4.027 
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На ступінь кандидата 

4987. Волошин Д.І. Удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту 
буксових вузлів вантажних вагонів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.07) / Укр. держ. 
акад. залізнич. трансп. — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2006-00119 А] 

 УДК 629.463 
4988. Михаліченко П.Є. Підвищення надійності буксових вузлів рухомого скла-

ду залізниць: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.20) / М-во трансп. та зв’язку Украї-
ни, Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В.Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2006. 
— 25, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — [2006-00609 А] 

 УДК 629.4.027(477) 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

4989. Боузаієнне Меккі бен Салем. Удосконалення урахування впливу регіо-
нальних факторів на процес технічного обслуговування авіаційної техніки (на прикладі 
району Середземного моря): Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.22.20) / Нац. авіац. ун-т. 
— К., 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2006-00071 А] УДК 629.735.083 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.                                                 
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

4990. Кушнір Ю.Б. Організаційно-економічний механізм підвищення ефектив-
ності використання продуктів побічного лісокористування (на матеріалах Закарпатської 
області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 
2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2006-00476 А] УДК 630*89(477.87) 

4991. Левченко В.В. Природне насіннєве лісопоновлення у свіжих дібровах пів-
нічної частини Правобережного Лісостепу: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.03) / Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2006-00490 А] 

 УДК 630*213(292.485)(477) 
4992. Марчук О.О. Біорізноманіття деревних видів у дендраріях і парках Хар-

ківщини та перспективи їхнього використання в лісовому господарстві й озелененні: Автореф. 
дис. ... канд. с.-г. наук: (06.03.01) / Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Ви-
соцького. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-00567 А] 

 УДК 630*17:635.054/.055 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь кандидата 

4993. Бєляєв О.В. Формування ринку сої та продуктів її переробки в Україні: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-00047 А] УДК 631.1:635.655 

4994. Коваль Н.В. Соціально-економічні особливості розвитку особистих госпо-
дарств сільського населення: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / М-во аграр. 
політики України, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — [2006-00346 А] УДК 631.115.11 
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4995. Макушок О.В. Формування системи маркетингу у сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Укр. акад. 
аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-00606 А] УДК 631.115.8:658 

4996. Овдіюк О.М. Організація маркетингової діяльності малих переробних під-
приємств АПК: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. 
— К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — 17 (9 назв). — [2005-19699] УДК 631.1.027(477.42) 

4997. Проценко В.О. Формування і розвиток корпоративних структур в аграрно-
му виробництві: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— [2006-00839 А] УДК 631.151.2:633/635 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь доктора 

4998. Ковбаса В.П. Механіко-технологічне обґрунтування оптимізації взаємодії 
робочих органів з ґрунтом: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.05.11) / Нац. аграр. ун-т. 
— К., 2006. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (26 назв). — [2006-00355 А] УДК 631.311 

4999. Мироненко В.Г. Науково-технічні основи розробки засобів механізації з 
керованою якістю виконання технологічних процесів у рослинництві: Автореф. дис. ...              
д-ра техн. наук: (05.05.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                 
с. 34—38 (43 назви). — [2006-00593 А] УДК 631.3:631.17:633/635 

На ступінь кандидата 

5000. Дереза О.О. Обґрунтування режиму роботи пруткових транспортерів овоче-
збиральних машин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Таврійс. держ. агротехн. 
акад. — Мелітополь, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). —                                      
[2005-19683] УДК 631.358:635.1 

5001. Лубко Д.В. Обґрунтування параметрів і режимів роботи гідродинамічного 
сортувальника плодів томатів комбайнових зборів за ступенем зрілості: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.05.11) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2005. — 21 с., 
включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2005-19677] УДК 631.362.3:635.64 

5002. Муштай В.С. Удосконалення технологічного процесу локального внесення 
мінеральних добрив і обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу для 
їхнього розподілу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.11) / Луган. нац. аграр. ун-т. — 
Луганськ, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-00735 А] 

 УДК 631.333 
5003. Паюк Н.О. Історія становлення та розвитку наукових основ обробітку ґрун-

ту в сільському господарстві: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.07) / Укр. акад. аграр. 
наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2006. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв) та в під-
рядк. прим. — [2006-00771 А] УДК 631.31(091) 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

5004. Гамкало З.Г. Якість сірих лісових ґрунтів гемеробних екосистем та її інди-
кація (біогеоценотичний підхід): Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.18) / УААН, ННЦ 
"Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". — Х., 2006. — 36 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—33 (46 назв). — [2006-00132 А] УДК 631.416/.417 

5005. Канінський П.К. Розвиток спеціалізації сільськогосподарських підприємств 
лісостепової зони України в умовах аграрних трансформацій: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 



 98 

(08.07.02) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2006. — 
36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — [2006-00298 А] УДК 631.4 

На ступінь кандидата 

5006. Лісняк А.А. Вилучені зі зрошення землі: спрямованість ґрунтових процесів, 
оцінка агроекологічного стану та шляхи його поліпшення: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 
(06.01.03) / Укр. акад. аграр. наук, ННЦ "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соко-
ловського". — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-00509 А] 

 УДК 631.4 
5007. Тіщенко В.С. Ґрунтотворення та раціональне використання піщаних і супі-

щаних ґрунтів борових терас річок лівобережного Лісостепу України: Автореф. дис. ... 
канд. с.-г. наук: (06.01.03) / Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Со-
коловського", УААН. — Х., 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 
[2005-17232] УДК 631.47(477.5) 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь кандидата 

5008. Кандиба Н.М. Мінливість та успадкування основних господарсько-цінних 
ознак у міжсортових гібридів льону-довгунця: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. — Х., 2006. — 19 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-00297 А] УДК 631.52:633.521 

5009. Павлюк О.О. Ріст, розвиток і продуктивність гібридів кукурудзи залежно 
від строків сівби і густоти стеблостою в умовах східного Лісостепу України: Автореф. 
дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т зерн. госп-ва. — Дніпро-
петровськ, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2006-00751 А] 

 УДК 631.5:633.15](292.485)(477) 
5010. Хромяк В.М. Оптимізація гібридного складу кукурудзи в умовах східної 

частини Степу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Ін-т рослинництва                               
ім. В.Я.Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15                                        
(6 назв). — [2005-17583] УДК 631.53:633.15 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

5011. Гладовська Т.М. Вдосконалення моніторингу осушуваних земель шляхом 
застосування біологічних критеріїв: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.02) / Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (9 назв). — [2005-17707] УДК 631.6:502.171 

5012. Кошовий В.О. Удосконалення елементів технології вирощування соняшни-
ку кондитерського напряму при зрошенні в умовах півдня України: Автореф. дис. ... канд. 
с.-г. наук: (06.01.02) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 16 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — [2006-00414 А] УДК 631.67:633.854.78 

631.8 Добрива. Внесення добрив. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

5013. Волканов М.Д. Розробка способу кореневого підживлення плодоносячих 
кущів винограду за допомогою гідробуру: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.08) / 
УААН України, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2006. — 21 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-00115 А] УДК 631.81:634.8 
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5014. Гаврилюк В.А. Агрохімічна оцінка фосфоритоносних агроруд Західного 
регіону України (на прикладі місцевих зернистих та жовнових фосфоритів): Автореф. дис. ... 
канд. с.-г. наук: (06.01.04) / УААН, ННЦ "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Со-
коловського". — Х., 2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). —                                    
[2006-00131 А] УДК 631.85 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 
На ступінь кандидата 

5015. Кравченко В.П. Моніторинг, прогноз та контроль чисельності лучного ме-
телика і комплексу саранових в Україні: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (16.00.10) / Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — [2006-00417 А] УДК 632.727 

5016. Ліманська Н.В. Бактеріальний рак винограду (діагностика та поширення на 
півдні України): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-00507 А] УДК 632.35:634.8 

5017. Марютін О.Ф. Аскохітоз огірка і агробіологічне обґрунтування заходів 
обмеження його розвитку у закритому ґрунті: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.11) / 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-00568 А] 

 УДК 632.488:63.63-154.4-29 
5018. Потьомкін В.О. Біологічні особливості та контролювання березки польової 

в посівах зерново-бурякової сівозміни: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.13) / Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-00826 А] 

 УДК 632.954:582.926.3:631.582 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

5019. Бабич В.Л. Продуктивність і якість озимого жита залежно від фонів жив-
лення та зрошення в умовах півдня України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / 
Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). 
— [2006-00019 А] УДК 633.14“324”:631.82:631.67](477.7) 

5020. Волощук С.І. Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum 
Schwabe : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.15) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроеко-
логії. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — [2006-00123 А] 

 УДК 633.11:632.931.1 
5021. Грабовський М.Б. Адаптація вихідного матеріалу кукурудзи плазми Ла-

кауне до умов степової зони України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / УААН, 
Ін-т зерн. госп-ва. — Дніпропетровськ, 2006. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15                                        
(9 назв). — [2006-00172 А]  УДК 633.15:631.52](477) 

5022. Домашнєва О.В. Екологічне обґрунтування систем захисту ярого ячменю 
від шведських мух (Oscinella pusilla Mg., Oscinella frit L.) в північному Степу України: 
Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (16.00.10) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—20 (51 назва). — [2006-00220 А] УДК 633.16"321":632.7](477) 

5023. Кузьмишина Н.В. Селекційна цінність вихідного матеріалу кукурудзи за 
основними господарськими ознаками: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2006-00453 А] УДК 633.15:631.527 

5024. Чебаков М.П. Особливості вихідного матеріалу західно-європейського еко-
типу і створення на його основі сортів озимої пшениці для умов Лісостепу і Полісся Ук-
раїни: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.05) / Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва,                                        



 100 

Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (38 назв). — 
[2005-17593] УДК 633.11’324”:631.52](477) 

633.2/.3 Кормові рослини 
На ступінь доктора 

5025. Ковтун К.П. Наукове обґрунтування технологічних прийомів створення ви-
сокопродуктивних багаторічних травостоїв при конвеєрному виробництві кормів на орних 
землях Лісостепу: Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: (06.01.12) / М-во аграр. політики Ук-
раїни, Вінниц. держ. аграр. ун-т, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т кормів. — Вінниця, 2006. — 
40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — [2006-00358 А] УДК 633.2./.3 

На ступінь кандидата 

5026. Волощук І.С. Продуктивність конюшини гібридної залежно від агротехніч-
них прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу: Автореф. дис. ...  канд. с.-г. 
наук: (06.01.12) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеробства. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00122 А] УДК 633.32:631.5 

5027. Присяжнюк О.І. Підвищення продуктивності гороху в умовах центральної 
підзони Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т цукр. буряків. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 
[2006-00832 А] УДК 633.35:631.5](477.44) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

5028. Завгородній В.М. Оптимізація елементів технології вирощування стевії                 
в умовах Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Укр. акад.                                       
аграр. наук, Ін-т цукр. буряків. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
[2006-00256 А] УДК 633.6 

5029. Колібабчук Т.В. Продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни залеж-
но від систем удобрення в Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т цукр. буряків. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                        
с. 17—18 (10 назв). — [2006-00368 А] УДК 633.63:631.582:631.86 

5030. Коломієць Ю.В. Метаболіти бактерій роду Pseudomonas як селективний 
фактор стійкості цукрових буряків до бактеріальних хвороб: Автореф. дис. ... канд. біол. 
наук: (03.00.20) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2006-00371 А] УДК 633.63:632.35 

633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення 

На ступінь кандидата 

5031. Пацула О.І. Адаптаційні реакції соняшника до токсичної дії іонів свинцю та 
кадмію: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.12) / НАН України, Ін-т фізіології рослин 
і генетики. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-00768 А] 

 УДК 633.854.78:[546.816+546.48] 

634 Садівництво в цілому. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

5032. Моргун О.В. Господарсько-біологічна оцінка нових сортів фундука в умо-
вах північного Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.07) / Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т садівництва. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 
[2006-00858 А] УДК 634.54(292.485)(477) 
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635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

5033. Остренко М.В. Шляхи створення селекційного матеріалу картоплі з висо-
ким проявом господарських ознак і підвищеним вмістом вітамінів: Автореф. дис. ... канд. 
с.-г. наук: (06.01.05) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т цукр. буряків. — К., 2006. — 19 с.: табл. 
— Бібліогр.: с.17—18 (8 назв). — [2006-00742 А] УДК 635.21.527 

5034. Писаренко Н.В. Особливості стійкості проти хвороб та прояв інших госпо-
дарських ознак у міжсортових і міжвидових гібридів картоплі: Автореф. дис. ... канд. с.-г. 
наук: (06.01.05) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т цукр. буряків. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-00788 А] УДК 635.21:631.527 

5035. Філатов Р.І. Енергозберігаюча технологія виробництва насіння капусти біло-
голової пізньостиглої у Криму: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.14) / Ін-т овочів-
ництва і баштанництва, Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — [2005-17573] УДК 635.342:631.17:631.53.02](477.75) 

5036. Шевченко В.А. Біологічні особливості та ефективність способів конвейєр-
ного вирощування цукрової кукурудзи: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.01.09) / Ін-т 
рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2005. — 18 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 14—15 (8 назв). — [2005-17607] УДК 635.67:631.53 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

5037. Уманець Д.П. Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості 
перепелів за різних рівнів лізину та метіоніну в комбікормах: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 
(06.02.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
[2005-17565] УДК 636.085:598.261.7 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

5038. Лемещенко В.В. Морфофункціональний статус кровоносних судин та тка-
нинних компонентів печінки у свійських тварин неонатального періоду: Автореф. дис. ... 
д-ра вет. наук: (16.00.02) / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 32 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (42 назви). — [2006-00491 А] УДК 636.09:616.36 

5039. Ничик С.А. Розробка та застосування засобів специфічної профілактики 
сказу тварин: Автореф. дис. ... д-ра вет. наук: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експе-
рим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2006. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (30 назв). 
— [2006-00674 А] УДК 636.09:616.98 

636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

5040. Киричко О.Б. Мікрофлора молока та показники резистентності здорових і 
хворих на субклінічний мастит корів при застосуванні полтавського бішофіту: Автореф. 
дис. ... канд. вет. наук: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. меди-
цини. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00318 А] 

 УДК 636.2.09:618.19-002:612.017 
5041. Коваль Т.П. Формування господарськи корисних ознак тварин у процесі ге-

незису української червоної молочної породи: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське,  2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — [2006-00347 А] УДК 636.27.082.26 
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5042. Леньо М.І. Кислотно-основний баланс у здорових та хворих на кетоз корів: 
Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.01) / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 
2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2006-00842 А] УДК 636.2.09 

5043. Лук’янчук Н.В. Обґрунтування оптимального віку племінного використан-
ня корів української м’ясної породи: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-00523 А] 

 УДК 636.27.033.05 
5044. Михайлюк М.М. Фітотерапія та електропунктура в комплексному лікуван-

ні високопродуктивних корів, хворих післяродовим метритом: Автореф. дис. ... канд. вет. 
наук: (16.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— [2006-00600 А] УДК 636.2.09:618.14-002-085.322-085.844 

5045. Петрик М.В. Застосування антисептичних емульсій із димексидом при 
гнійно-некротичних процесах у ділянці пальців у високопродуктивних корів: Автореф. 
дис. ... канд. вет. наук: (16.00.05) / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 
22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2006-00779 А] УДК 636.2.09:617.57/.58 

5046. Радченко Н.П. Селекційно-генетичні аспекти удосконалення популяції 
бурої худоби в умовах Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — Чубинське, 2006. — 20 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-00905 А] УДК 636.2.082.2(477) 

5047. Рєзникова Н.Л. Селекція чорно-рябої худоби за ефективністю довічного 
використання: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т роз-
ведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2006-00918 А] УДК 636.2.082.2 

636.3 Мала рогата худоба 

На ступінь кандидата 

5048. Кириченко В.А. Особливості поліморфізму білків і факторів груп крові та 
його використання в селекції овець асканійського типу багатоплідного каракулю: 
Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-00315 А] УДК 636.32/.38.082 

5049. Крилова О.М. Продуктивність та деякі біологічні особливості овець нових 
ліній таврійського внутріпородного типу асканійської тонкорунної породи: Автореф. дис. ... 
канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 16 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2006-00434 А] УДК 636.32/.38-082 

5050. Пасунькіна М.О. Видовий склад, поширення та заходи боротьби з іксодо-
вими кліщами овець у Криму: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.11) / Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2006. — 18 с. — Бібліогр.:                                       
с. 14—15 (7 назв). — [2006-00765 А] УДК 636.32/.38.09(477.75) 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

5051. Лихач В.Я. Формування продуктивних якостей свиней спеціалізованих 
м’ясних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні: Автореф. дис. ... канд. 
с.-г. наук: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 19 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-00602 А] УДК 636.4.082.26 

5052. Луговий С.І. Селекційно-генетична диференціація та деякі біологічні особ-
ливості імпортних генотипів свиней великої білої породи: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 
(06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — [2006-00604 А] УДК 636.47.082.25 



 103

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

5053. Ведмеденко О.В. Ефективність використання родинних форм різних кросів 
для створення курей м’ясо-яєчного напряму продуктивності: Автореф. дис. ... канд. с.-г. 
наук: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16 (9 назв). — [2006-00100 А] УДК 636.52/.58.082.2 

5054. Ковтуненко Л.А. Продуктивність і обмін речовин у курей кросу "Іса-
Браун" при використанні у комбікормах амінокислот і полімінеральної суміші: Автореф. 
дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 
(6 назв). — [2006-00359 А] УДК 636.52/.58.084.4 

5055. Назаренко С.О. Розробка технологічних прийомів підвищення відтворю-
вальних і продуктивних якостей курей родинних форм яєчних кросів: Автореф. дис. ... 
канд. с.-г. наук: (06.02.04) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 19 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-00660 А] УДК 636.52/.58:637.4 

5056. Панькова С.М. Критерії і прийоми оцінки та добору яєчних курей для під-
вищення ефективності селекції у птахівництві: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) 
/ Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                       
с. 16—17 (5 назв) . — [2006-00759 А] УДК 636.52/.58.082 

5057. Пустова Н.В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної 
селекції: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведен-
ня і генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 
(14 назв). — [2006-00884 А] УДК 636.52/.58.082.2 

636.7 Собаки 

На ступінь доктора 

5058. Прус М.П. Бабезіоз собак (епізоотологія, патогенез та заходи боротьби): 
Автореф. дис. ... д-ра вет. наук: (16.00.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 36 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—36 (58 назв). — [2006-00877 А] УДК 636.7.09 

На ступінь кандидата 

5059. Шестяєва Н.І. Патоморфологічні особливості та фрагментація ДНК у ново-
утвореннях молочних залоз собак: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.02) / Нац. аграр. 
ун-т. — К., 2005. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-17615] 

 УДК 636.7.09:618.19-006 

636.8 Кішки 

На ступінь кандидата 

5060. Ющенко Г.О. Сечокам’яна хвороба домашніх кішок (патогенез, діагности-
ка та лікування): Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.01) / Білоцерків. держ. аграр.                                      
ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
[2005-17634] УДК 636.8.09:616.62-003.7-085 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 

5061. Сломчинський М.М. Оптимізація доз згодовування ліпроту молодняку кролів 
при вирощуванні на м’ясо: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (06.02.02) / Нац. аграр. ун-т. — К.,  
2005. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-16974] УДК 636.92.033.087 
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639.1 Мисливство. Полювання 

На ступінь кандидата 

5062. Музика Д.В. Епізоотологічний моніторинг вірусних хвороб у диких птахів в 
Україні: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: (16.00.08) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. 
і клініч. вет. медицини. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2006-00638 А] УДК 639.09:639.12](477) 

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація).                                         
Телерадіотрансляція. Телекомунікації 

На ступінь кандидата 

5063. Невмержицька О.В. Розважальні програми центральних каналів телеба-
чення України як чинник морального виховання підлітків: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: (13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с.: діагр. — Бібліогр.: с. 16 (14 назв). 
— [2006-00669 А] УДК 654.97(477):37.034 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства.                               
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

5064. Бенеш Р.В. Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удоскона-
лення технології друкування: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.01) / Укр.                                       
акад. друкарства. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
[2006-00039 А] УДК 655.3.062:681.51 

5065. Іваненко Т.О. Художньо-образні особливості формоутворення акцидентно-
го шрифту: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (05.01.03) / Харк. держ. акад. дизайну і 
мистецтв. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-00268 А] УДК 655.532 

5066. Кириченко Ю.О. Удосконалення пристроїв з програмним керуванням для 
рулонування матеріалів легкої промисловості: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.10) 
/ Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). 
— [2006-00317 А] УДК 655.051.1.022.93 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 

На ступінь кандидата 

5067. Карлова І.О. Формування системи управління прямими виробничими вит-
ратами на автотранспортних підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). —                                       
[2006-00303 А] УДК 656:658.153 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 

5068. Ковальов А.О. Удосконалення технології роботи під’їздних колій незагаль-
ного користування і вантажних станцій магістрального транспорту: Автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: (05.22.20) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00349 а] УДК 656.4 

656.6 Експлуатація водного транспорту 
На ступінь кандидата 

5069. Мельник Є.Ф. Вдосконалення способів інтегральної оцінки навігаційної 
безпеки для підвищення ефективності судноводіння: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
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(05.22.16) / Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2006. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 21 (3 назви). 
— [2006-00582 А] УДК 656.61.052 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь доктора 

5070. Левицька С.О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких 
організацій: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. 
— 28 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—24 (42 назви). — [2005-17558] УДК 657:334.012.46 

На ступінь кандидата 

5071. Бідюк О.О. Облік і аналіз діяльності спільних підприємств (на прикладі під-
приємств целюлозно-паперової промисловості): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) 
/ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15. —                                  
[2006-00049 А] УДК 657.676 

5072. Гречка О.М. Облік та аналіз продажу природного газу споживачам (на ма-
теріалах підприємств з газопостачання та газифікації): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 
(08.06.04) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— [2006-00176 А] УДК 657.24 

5073. Жук В.В. Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних під-
приємств в галузі культури України): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 
[2006-00250 А] УДК 657.42 

5074. Іваніна С.Л. Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості 
продукції в гумово-технічній підгалузі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 
[2006-00270 А] УДК 657.474 

5075. Камінська Т.Г. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджмен-
ту в сільськогосподарських підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-00296 А] 

 УДК 657.05:631.162 
5076. Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяль-

ності великих промислових підприємств України): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) 
/ Держкомстат України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2006. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — [2006-00364 А] УДК 657.411.6 

5077. Мурашко О.В. Облік і контроль матеріальних запасів (на матеріалах під-
приємств хлібопекарної промисловості): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / 
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14. 
— [2006-00640 А] УДК 657.42:664.6 

5078. Наумчук О.А. Основні засоби: методика обліку і формування облікової 
політики: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. 
— Львів, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-17728] УДК 657.42 

5079. Охрамович О.Р. Організаційно-методичні спрямування реформування бух-
галтерського обліку в країнах СНД: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-18099] УДК 657 

5080. Поліщук І.Р. Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в това-
риствах з обмеженою відповідальністю: теорія і методика: Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.06.04) / Держкомстат України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2006-00808 А] УДК 657.411 
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5081. Романчук К.В. Організація та методика бухгалтерського обліку договірного 
процесу (на прикладі діяльності промислових підприємств України): 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. 16—17. — [2005-19704] 

 УДК 657.05(477) 
5082. Токарева Т.О. Методика і організація обліку та аналізу фінансових резуль-

татів діяльності на малих підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / 
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                       
с. 16—17 (7 назв). — [2005-18108] УДК 657:334.012.64 

5083. Шелковникова О.В. Поглиблення інтеграційних можливостей обліку в 
управлінні формуванням витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.04) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2005. 
— 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2005-17612] УДК 657.471:644.6 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та 
техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь доктора 

5084. Вагонова О.Г. Економічні проблеми підтримання потужності та інвесту-
вання вугільних шахт України: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.07.01) / НАН України, 
Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 30 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—28 (35 назв). — 
[2006-00086 А] УДК 658.152:622.012.2 

На ступінь кандидата 

5085. Бессонова С.І. Формування інвестиційних ресурсів промислових підприємств 
небанківськими фінансовими організаціями: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — [2005-19672] УДК 658.14 

5086. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 
2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2006-00166 А] УДК 658.1 

5087. Гужавіна І.В. Методи управління фінансово-господарською діяльністю під-
приємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2006-00188 А] УДК 658.1 

5088. Завербний А.С. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств 
на засадах функціонального підходу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2005-19686] УДК 658.152 

5089. Іващук В.В. Автоматизоване управління складними технологічними об’єк-
тами та комплексами харчової промисловості з використанням методів оперативної іден-
тифікації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — [2006-00274 А] УДК 658.5.011.56:664 

5090. Карлюка Д.О. Удосконалення управління інноваційним розвитком під-
приємств льонопереробної галузі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац.                                       
ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2006-00304 А] УДК 658.589 

5091. Крамчанінова М.Д. Формування системи управління промисловим під-
приємством в умовах стратегічного партнерства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / 
Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17                                       
(8 назв). — [2005-18088] УДК 658.114.2:669.013 
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5092. Лісневський Р.В. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні скло-
пакетів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.12) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2006-00508 А] УДК 658.5:666.185 

5093. Ткаченко Г.А. Маркетинг послуг на ринку складно-технічних товарів: 
Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі                                       
ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). 
— [2005-17236] УДК 658.8 

5094. Хлевицька Т.Б. Грошові потоки в логістиці торговельних підприємств: 
сутність та механізми оптимізації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Донец. 
держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2005-17580] УДК 658.7 

5095. Хрупович С.Є. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю 
підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2005. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2005-19710] УДК 658.8 

5096. Шкромида В.В. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємст-
ва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-17618] УДК 658.15 

5097. Якимова А.М. Управління операційними грошовими потоками підприємст-
ва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — 
Львів, 2005. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — [2005-19721] УДК 658.153.2 

658.6 Товарознавство 

На ступінь кандидата 

5098. Гіковата Н.К. Управління процесом створення нового товару: маркетинговий 
аспект: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-00141 А] УДК 658.624:339.138 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

На ступінь кандидата 

5099. Кулинич М.Б. Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції 
(на прикладі підприємств хімічної промисловості України): Автореф. дис. ... канд. екон. 
наук: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2006-00458 А] УДК 66:657.474.51 

66.0 Хімічна технологія 

На ступінь кандидата 

5100. Ляпощенко О.О. Гідродинаміка інерційно-фільтруючих сепараційних прист-
роїв очищення природного газу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.08) / Сум. держ. 
ун-т. — Суми, 2006. — 20  с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2006-00725 А] УДК 66.074.1 

5101. Мніх Н.В. Вплив координаційних сполук металів на формування і струк-
турування зшитих поліурентанів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.06) / НАН Украї-
ни, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — [2006-00620 А] УДК 66.095.26 

5102. Нікозять Ю.Б. Полімеризація α,ω-біс(вініл-о-фталатетиленокси)етилену у 
присутності β-дикетонатів перехідних металів, активованих УФ-опромінюванням: Автореф. 
дис. ... канд. хім. наук: (02.00.06) / НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2006-00676 А] УДК 66.095.26 
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661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

5103. Крижановська О.С. Вирощування полікристалічних кальцій-фосфатних 
покриттів на поверхнях титану і сапфіру: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / 
НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — [2006-00433 А] УДК 661.635.1 

5104. Мідак Л.Я. Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термо-
тривких полімерів під час взаємодії з титановими сплавами: Автореф. дис. ... канд. хім. 
наук: (02.00.21) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. 
— 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — [2006-00611 А] УДК 661.882+678.71 

5105. Харіков А.М. Процес розкладу алжирських фосфоритів у виробництві амо-
нізованого суперфосфату неперервним способом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.01) / 
Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(9 назв). — [2005-17578] УДК 661.632 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 

5106. Каричковський В.Д. Хіміко-технологічна оцінка плодів чорної смородини 
і йошти та оптимізація технології некріплених виноматеріалів з них: Автореф. дис. ... 
канд. с.-г. наук: (05.18.03) / Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2005. — 20  с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-18079] УДК 663.2:663.1 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 

На ступінь кандидата 

5107. Кузнєцова І.В. Удосконалення технології рідких цукропродуктів із куку-
рудзяної сировини: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.05) / Нац. ун-т харч. техно-
логій. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (24 назви). — [2006-00450 А] 

 УДК 664.162.2 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 

5108. Бабіч О.В. Розроблення технології "безглютенового" печива для хворих на 
целіакію: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — [2006-00022 А] УДК 664.682:641.563 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

5109. Д’яконова А.К. Наукові основи технологій консервованих продуктів з ви-
користанням структуроутворювачів: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.18.13) / Одес. нац. 
акад. харч. технологій. — Одеса, 2006. — 34  с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (42 назви). 
— [2006-00235 А] УДК 664.8.022 

На ступінь кандидата 

5110. Гаврилов О.В. Удосконалення процесу подрібнення м’якоті кісточкових 
плодів та обладнання для його реалізації: Автореф. дис. ...  канд. техн. наук: (05.18.12) / 
Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16                                     
(10 назв). — [2006-00130 А] УДК 664.8.022 



 109

5111. Мазуренко І.К. Удосконалення технології виробництва концентрованих то-
матопродуктів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.18.13) / Одес. нац. акад. харч. техно-
логій. — Одеса, 2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2006-00538 А] 

 УДК 664.8.036.2:635.64 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.3/.7 Керамічна промисловість 
На ступінь кандидата 

5112. Костирко І.Ю. Анортитові легковагі вироби з мікропоруватою структурою: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.11) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — [2006-00391 А] УДК 666.76-127 

666.9 Промисловість в'яжучих 
На ступінь кандидата 

5113. Лушнікова Н.В. Литі високоміцні бетони з добавкою поліфункціонального 
модифікатору на основі суперпластифікатору та метакаоліну: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.23.05) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2006. — 16 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — [2006-00527 А] УДК 666.972.4 

5114. Мазурак О.Т. Портландцементи з комплексними модифікаторами на основі 
полікарбоксилатів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.11) / Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2006-00537 А] 

 УДК 666.942.3 

669 Металургія. Метали та сплави 
На ступінь кандидата 

5115. Дробоног Н.М. Технологія отримання сполук ванадію та молібдену з від-
працьованих каталізаторів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.01) / Нац. техн. ун-т 
"Харківський політехнічний інститут". — Х., 2005. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — [2005-19702] УДК 669.292 

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. 
Металознавство 

На ступінь кандидата 

5116. Барабаш М.Ю. Особливості фазо- та структуроутворення, шляхи підви-
щення функціональних властивостей детонаційних покриттів на основі NiAl та евтектики 
(β-NiAl+y-Re): Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. 
матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — [2006-00031 А] УДК 669.058 

5117. Рибалка С.Б. Кінетика фазових перетворень, ініційованих воднем у магніто-
твердих сплавах типу Nd2Fe14B: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.13) / НАН України, 
Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— [2006-00920 А] УДК 669.017.3 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

5118. Рудой Ю.Е. Розробка градієнтних теплозахисних покриттів та електронно-
променевої технології їхнього осадження на лопатки газових турбін: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: (05.16.07) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 
2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-18104] УДК 669.187.52 
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669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 

5119. Єгоров С.Г. Вплив характеристик розплаву на умови кристалізації та 
властивості вирощуваних кристалів кремнію: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.03) 
/ Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя, 2006. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). 
— [2006-00239 А] УДК 669.2/.8 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 
674 Деревообробна промисловість 

На ступінь доктора 

5120. Озарків І.М. Науково-технічні основи конвективно-радіаційного сушіння 
деревини: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.05.07) / Нац. лісотехн. ун-т України. — 
Львів, 2006. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (38 назв). — [2006-00863 А] УДК 674.047.3 

На ступінь кандидата 

5121. Полоз А.В. Підвищення ефективності конвективного сушіння пиломате-
ріалів (на прикладі умовного матеріалу): Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.05.07) / 
Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
[2006-00891 А] УДК 674.047 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

5122. Бадищук В.І. Розробка епоксикомпозитів модифікованих зовнішніми поля-
ми для захисту устаткування від корозії і спрацювання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.02.01) / Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — [2006-00023 А] УДК 678.64.026 

5123. Григоренко Т.І. Удароміцні епоксидні клеї з розширеним температурним 
інтервалом експлуатації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.06) / Укр. держ. хім.-
технол. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). 
— [2005-17712] УДК 678.686 

5124. Пиріков О.В. Композиційні матеріали на основі модифікованих епоксидних 
олігомерів з підвищеними експлуатаційними властивостями: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.23.05) / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2006. — 24 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19. — [2006-00892 А] УДК 678.686:665.939.5 

5125. Токарик Г.В. Визначення концентрації зшивок і розрив макромолекул за 
кінетикою накопичення гелю у полімері: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.06) / НАН 
України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17                                
(7 назв). — [2005-17240] УДК 678.01 

5126. Толстов О.Л. Синтез та фізико-хімічні властивості термоеластопластів зі 
структурою напів-взаємопроникних полімерних сіток на основі модифікованих поліетиле-
нів і каучуків: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.06) / НАН України, Ін-т хімії 
високомолекуляр. сполук. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— [2005-17241] УДК 678.742.2+678.032.6 

681 Точна механіка. Автоматика 

На ступінь кандидата 

5127. Миронов Д.В. Дослідження шляхів реалізації діодних та тріодних генера-
торів і підсилювачів міліметрового та субміліметрового діапазонів на основі матричних 
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вістрийних катодів з автоелектронною емісією: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.27.02) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 27 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 22 (6 назв). — [2006-00594 А] УДК 681.38.032.11.049.77 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь кандидата 

5128. Білинська М.Й. Оптико-електронні засоби контролю параметрів оберталь-
ного руху на основі методу просторової модуляції: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
(05.11.13) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                      
с. 15—16 (14 назв). — [2006-00051 А] УДК 681.518.3.08 

5129. Луцька Н.М. Дослідження та синтез оптимальних регуляторів для систем 
автоматизації технологічних комплексів неперервного типу: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.13.07) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(15 назв). — [2006-00526 А] УДК 681.515:664.12 

5130. Майстренко С.Я. Методи та моделі забезпечення достовірності інформації 
в автоматизованих системах організаційного управління: Автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: (05.13.06) / НАН України, Ін-т пробл. математ. машин і систем. — К., 2006. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2006-00541 А] УДК 681.51 

5131. Михайлюта С.Л. Вдосконалення обчислювального пристрою частотно-
струмових та векторних систем керування об’єктів з асинхронними машинами: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.13.05) / Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2006-00608 А] УДК 681.586:681.516.75 

5132. Невінський А.А. Конструювання керувань та оцінок стану у динамічних 
системах на основі асимптотичного аналізу поведінки оптимальних алгоритмів: Автореф. 
дис. ... канд. техн. наук: (05.13.03) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2005. — 17 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2005-17730] УДК 681.5.015.44 

681.7 Оптичні прилади та апаратура 

На ступінь кандидата 

5133. Лисенко О.В. Оптико-електронна система оцінки життєдіяльності ембріонів 
тварин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.17) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-00844 А] УДК 681.78 

5134. Лорія М.Г. Атомно-абсорбційний спектрофотометр з капілярним лектротер-
мічним атомізатором: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.11.13) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — 
Вінниця, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-00517 А] УДК 681.785.423 

5135. Патлашенко Ж.І. Розробка малогабаритних подвійних монохроматорів для 
атмосферної УФ спектрометрії та оптимізація їхніх абераційних алгоритмів: Автореф. 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.04.01) / Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2006. — 23 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — [2006-00766 А] УДК 681.785.55 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.                                     
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання 

На ступінь доктора 

5136. Радкевич А.В. Системотехнічні аспекти організаційно-технологічних 
рішень відновлення об’єктів транспортного комплексу: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
(05.23.08) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2006. — 35 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв). — [2006-00902 А] УДК 69.059.1 
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691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

5137. Дейнеко Д.Є. Лужні базальтовмісні цементи та бетони на їхній основі: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.05) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-00198 А] УДК 691.3+691.5 

699.8 Захист будівель та споруд 

На ступінь кандидата 

5138. Кошеленко В.В. Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згід-
но з соціально-економічними вимогами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.26.01) / 
Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2006. — 20  с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-00400 А] УДК 699.887.3 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва 

На ступінь доктора 

5139. Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної 
культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти): Автореф. дис. ... д-ра 
мистецтвознав.: (05.01.03) / Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2006. — 36 с. — Біблі-
огр.: с. 31—34 (35 назв). — [2006-00194 А] УДК 7.012(477) 

5140. Шмагало Р.Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ — середини ХХ сто-
ліття: структурування, методологія, художні позиції: Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: 
(17.00.06) / Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2005. — 44 с. — Бібліогр.: с. 39—42                                    
(37 назв). — [2005-17619] УДК 7.071.5(477)“18/19” 

На ступінь кандидата 

5141. Даценко П.Х. Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах 
українського духовного життя ХІХ — першої третини ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. 
мистецтвознав.: (17.00.01) / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2005. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2005-17714] УДК 7.011.2(477.42)“18/19” 

5142. Чмелик І.В. Художнє життя Івано-Франківщини кінця ХІХ—ХХ століття: 
Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.05) / Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 
2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2005-17597] УДК 7.03(477.86)“18/19” 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь кандидата 

5143. Осиченко Г.О. Методичні основи реконструкції композиційних структур 
історичних міст (на прикладі міст Центральної України): Автореф. дис. ... канд. архіт.: 
(18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — [2006-00739 А] УДК 711.168(477.4) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

5144. Новосельчук Н.Є. Формування інтер’єру громадських будівель кінця ХІХ — 
початку ХХ століть (на прикладі Харківщини і Полтавщини): Автореф. дис. ... канд. 
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архіт.: (18.00.01) / Нац. акад. образотворч. мистецтва і архіт. — К., 2006. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-00683 А] УДК 725.012.8“18/19” 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 
73 Пластичні мистецтва. Нумізматика, нагороди 

На ступінь кандидата 
5145. Метка Л.О. Гончарство Слобожанщини в другій половині ХІХ — першій 

половині ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2006-00588 А] 

 УДК 738(477.54/.62)“18/19”:930.85 

75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра 
На ступінь кандидата 

5146. Порожнякова Н.Є. Східнослав’янські міфологічні мотиви в образотвор-
чому мистецтві модерну: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.05) / Харк. держ. 
акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). —                                        
[2006-00819 А] УДК 75.046.1(=161) 

78 Музика 

На ступінь доктора 

5147. Ржевська М.Ю. Музика Наддніпрянської України першої третини ХХ століття у 
взаємодії та перетвореннях соціокультурних дискурсів: Автореф. дис. ... д-ра мистецтво-
знав.: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. — К., 2006. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — [2006-00913 А] УДК 78.07(477)“19” 

На ступінь кандидата 

5148. Дейнега В.М. Перекладення як процес переосмислення засобів оркестрової 
виразності: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Неж-
данової. — Одеса, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назв). — [2006-00197 А] УДК 781.6 

5149. Куржева Т.І. Польські піаністи у Львові та їхній внесок у розвиток фор-
тепіанного виконавства та педагогіки (80-ті рр. ХІХ ст. — 40-і рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... 
канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. — Львів, 2006. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2006-00468 А] УДК 786.2:7.071.2](438)“18/19” 

5150. Лехник Л.В. Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщи-
на: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) / Львів. держ. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. 
— Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006-00492 А] УДК 78.072 

5151. Литвиненко А.І. Музична культура Полтавщини ХІХ — початку ХХ століття в 
аспектах регіонального джерелознавства: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01) 
/ Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с.16—17 
(11 назв). — [2006-00503 А] УДК 78.03(477.53)“18/19” 

5152. Лю Б. Веризм та його аналогії в музичному мистецтві Європи і Китаю: Авто-
реф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. 
— Одеса, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2006-00528 А] УДК 78.036.1(4+510) 

5153. Некрасов Ю.І. Комплексний підхід до формування виконавської майстерності 
піаніста: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежда-
нової. — Одеса, 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — [2005-18097] 

 УДК 78.071.2 
5154. Станкович-Спольська Р. "Цвіт папороті" Євгена Станковича: проблема жанру: 

Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — 
К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2005-16991] УДК 782.1(477) 
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5155. Шатова І.О. Стильові основи Одеської хорової школи: Автореф. дис. ... 
канд. мистецтвознав.: (17.00.03) / Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. — Одеса, 
2005. — 16  с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2005-17604] УДК 784.1.071.2(477.74-25) 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

5156. Соколова Н.І. Превентивна фізична реабілітація як стратегія профілактики 
хронічних соматичних захворювань: Автореф. дис. ... д-ра наук із фіз. виховання та спор-
ту: (24.00.03) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 40 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва). — [2005-16981] УДК 796.011:615.8 

На ступінь кандидата 

5157. Грабик Н.М. Розвиток координаційних здібностей могулістів на етапах 
початкової та попередньої базової підготовки: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання 
і спорту (24.00.01) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-00169 А] УДК 796.927.012.2 

5158. Мохамед Саїд Масрі. Історичні передумови і організаційно-методичні 
основи підготовки спортсменів до олімпійських ігор: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. 
вихов. і спорту: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 17 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2006-00636 А] УДК 796.032.2.015.1 

5159. Ярмолюк О.В. Роль екологічного маркетингу в розвитку сучасного 
олімпійського спорту: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — [2005-17645] УДК 796.032:502.1 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

5160. Ганєчко В.В. Лексика та позначення паравербальних дій у семантичному і 
функціональному аспектах: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.12.15) / Київ. нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка, Ін-т філософії. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
[2006-00133 А] УДК 81’37 

5161. Грек Л.В. Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англо-
мовних перекладів української постмодерністської прози): Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.02.16) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). 
— [2006-00173 А] УДК 81’255.4 

5162. Лук’янченко М.П. Французька екзистенціальна проза в українських 
перекладах (на матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра): Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.02.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.:                                  
с. 17—18 (7 назв). — [2006-00522 А] УДК 81’25=161.2=030.133.1 

5163. Моклиця А.В. Мовні домінанти художніх стилів польського модернізму: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2006. 
— 19 с.: схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-00623 А] УДК 81’38:821.162.1 

5164. Пальчевська О.С. Концепт шлях в англійській, французькій та українській 
мовах: лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний ракурси: Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.02.15) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 
[2006-00755 А] УДК 81’1 
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811 Мови (природні та штучні) 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

5165. Мартинюк А.П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови 
(на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу): Автореф. дис. ... д-ра 
філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 40 с. — Біблі-
огр.: с. 32—36 (43 назви). — [2006-00561 А] УДК 811.111’42’373.233 

На ступінь кандидата 

5166. Анохіна Т.О. Невербальні та вербальні засоби екстеріоризації силенціаль-
ного ефекту в англомовному художньому дискурсі: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.04) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (20 назв). 
— [2006-00011 А] УДК 811.111’22 

5167. Васильєва О.Г. Концептуальна семантика субстантивних композитів-ба-
хуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови): Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:                                      
с. 16—17 (10 назв). — [2006-00092 А] УДК 811.111’373 

5168. Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації 
(на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000—2005 років): Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2006-00215 А] УДК 811.111'42 

5169. Жигадло О.Ю. Парадоксальні висловлення в англомовному художньому 
дискурсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 
[2006-00248 А] УДК 811.111’42 

5170. Жуковська В.В. Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійсь-
кого дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних 
політичних романів): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — 
К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2006-00251 А] УДК 811.111’367.625 

5171. Набока О.М. Біблеїзми з Євангелія від Матвія у мові та мовленні (на матеріалі 
англомовних словників та газетних текстів): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / 
Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. — Одеса, 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 
— [2006-00652 А] УДК 811.111’373.7:27-1 

5172. Обелець Ю.А. Темпоральна структура можливих світів художнього тексту 
(на матеріалі англомовної прози): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Одес. 
нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2006. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— [2006-00688 А] УДК 811.111’42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

5173. Берднікова О.М. Семітський компонент в мові їдиш: Автореф. дис. ... канд. 
філол. наук: (10.02.13) / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. — К., 2006. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2006-00040 А] УДК 811.112.28’22 

5174. Гурко М.З. Категорія інтенсивності в сучасній німецькій фразеології (на 
матеріалі фразеологічних одиниць тематичної групи "інтелектуальні здібності людини"): 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 
19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-00190 А] УДК 811.112.2’06’373.7 

5175. Перепечкіна С.Є. Фоностилістична варіативність мовлення викладачів 
Німеччини: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2006-00774 А] 

 УДК 811.112.2’27’344(430) 
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811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

5176. Дорош О.О. Лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти авторського жіно-
чого мовлення в романах Маргеріт Дюрас: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.05) / 
Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 
[2006-00225 А] УДК 811.133.1'42 

5177. Єсипович К.П. Образ "Чарівного" у французькій народній казці (лінгво-
когнітивний аспект): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.05) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 
2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-00242 А] УДК 811.133.1’42 

5178. Станіслав О.В. Функціональні характеристики нелітерних знаків французь-
кої орфографії: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-16990] УДК 811.133.1’35 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

5179. Лукашенко Н.Г. Іспаномовний Інтернет-дискурс: комунікативно-прагма-
тичний та лінгвостилістичний аспекти (на матеріалі форумів з проблематики родинних 
стосунків) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.05) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00519 А] УДК 811.134.2’38 

811.16 Слов'янські мови 

На ступінь доктора 

5180. Стоянова Е.П. Етномовний та соціолінгвістичний аспект острівного писем-
ного дискурсу: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.03) / НАН України, Ін-т мовознав. 
ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 31—33. — [2005-17003] УДК 811.16’276 

На ступінь кандидата 

5181. Чмир О.Р. Лексика права у старослов’янській та давньоруській мовах: 
семантична мотивованість, шляхи концептуалізації: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.03) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — [2005-17598] УДК 811.16’04’373.46 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

5182. Бражнік Л.М. Процеси освоєння німецьких топонімів у російській мові 
ХVІІІ століття: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропет-
ровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006- 00074 А] УДК 811.161.1’1 

5183. Карпенко У.О. Концептний зміст фрейму "Збройне протистояння" у ро-
сійській культурно-мовній традиції: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(20 назв). — [2006-00308 А] УДК 811.161.1’23 

5184. Кім Л.А. Терміни з незмінюваним залежним компонентом у системі засобів 
спеціальної номінації: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. 
— Дніпропетровськ,  2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2006-00321 А] 

 УДК 811.161.1’373.16 
5185. Коваленко Н.Л. Лінгвістична позначеність слогана в структурі рекламного 

тексту: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2006-00341 А] УДК 811.161.1’7 
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5186. Половинко О.О. Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори наповнення 
семантичних полів у сучасній російській літературній мові (семантичне поле вік): Авто-
реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ,  
2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-00809 А] УДК 811.161.1’37 

5187. Пономарьова Т.О. Віршовані переклади Йосипа Бродського як відобра-
ження його картини світу (художньої та мовної): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — [2006-00815 А] УДК 811.161.1’255.4 

5188. Слива Т.В. Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної орга-
нізації лексики (на матеріалі назв сезонів у російській мові): Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.02.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.:                                  
с. 15—16 (9 назв). — [2005-16973] УДК 811.161.1’373 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

5189. Валюх З.О. Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові: 
Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2006. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (35 назв). — [2006-00089 А] УДК 811.161.2’367.622’373.611 

5190. Федурко М.Ю. Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній 
українській мові: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т мовознав. 
ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (31 назва). — [2005-17570] 

 УДК 811.161.2’06’373.611 

На ступінь кандидата 

5191. Бондарєва Н.О. Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особ-
ливості висловлювань із концептом "порада": 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). — [2005-17696] УДК 811.161.2’42 

5192. Венгринюк М.І. Адресат у художньому тексті (на матеріалі української 
прози ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Прикарпат. нац. ун-т 
ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2006-00103 А] 

 УДК 811.161.2 
5193. Гошилик В.Б. Семантико-синтаксична структура речень із предикатними 

стійкими дієслівно-іменними сполуками в сучасній українській мові: Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.02.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006-00167 А] УДК 811.161.2’06’367 

5194. Грималовський І.С. Мова української духовної поезії ХVІІІ — початку 
ХІХ століття: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.12.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федь-
ковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00182 А] 

 УДК 811.161.2’38 
5195. Іванишин Н.Я. Лексичні засоби формування імпліцитності в драматургій-

ному тексті (на матеріалі української драми початку ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. 
філол. наук: (10.02.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006-00269 А] УДК 811.161.2’373 

5196. Максим’юк О.В. Кореферентність нерозкладних компонентів у структурі 
речення: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-00547 А] 

 УДК 811.161.2’367.4 
5197. Меркулова Н.О. Засоби тема-рематичного поділу висловлення: Автореф. 

дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-00587 А] УДК 811.161.2’367 
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5198. Миколенко Т.М. Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення 
тернопільців): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мо-
ви. — К., 2006. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — [2006-00590 А] 

 УДК 811.161.2’276.2(477.84-21) 
5199. Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомов-

ної науково-технічної та художньої прози: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.16) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— [2006-00650 А] УДК 811.161.2’255:811.111’36 

5200. Найрулін А.О. Епістолярій Михайла Коцюбинського в історії української 
літературної мови (особливості конотації епістолярію письменника): Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.02.01) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 
2006. — 19  с. — Бібліогр.: 14—15 (13 назв). — [2006-00663 А] УДК 811.161.2’371 

5201. Овсейчук С.В. Формування української екологічної термінології: Автореф. 
дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. 
— К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-00689 А] УДК 811.161.2 

5202. Онищенко Г.А. [ Мовна структура української народної загадки (семантичний і 
синтаксичний аспекти)]: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2006-00706 А] УДК 811.161.2 

5203. Орєхов В.В. Функціонально-комунікативні вияви складнопідрядних речень 
прислівного типу: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2006-00714 А] УДК 811.161.2’367.5 

5204. Плахоніна О.В. Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної українсь-
кої мови (перерозподіл та ускладнення): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / 
Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). —                             
[2006-00797 А] УДК 811.161.2’373.611-112 

5205. Поістогова М.В. Номінаційні процеси у ботанічній лексиці східнополіських 
говірок: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — 
К., 2005. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2005-17211] УДК 811.161.2’282(477.5) 

5206. Пославська Н.М. Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із 
семою руйнування об’єкта: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18                                       
(5 назв) та в підрядк. прим. — [2006-00821 А] УДК 811.161.2’373.611 

5207. Проценко О.В. Прагматична самокорекція комунікантів в українському 
спонтанному мовленні (на матеріалі теле- та радіотекстів): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2006. — 21 с., включ. 
обкл.: [табл., схема]. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2006-00840 А] УДК 811.161.2’271 

5208. Стасюк Т.В. Відонімні утворення: структурно-семантичні і функціонально-
стилістичні аспекти у мові сучасної публіцистики: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16                                       
(3 назви). — [2005-16995] УДК 811.161.2’373.611 

5209. Тупиця О.Ю. Композиційна роль безеквівалентної лексики в поетичному 
тексті: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2005. 
— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-17251] УДК 811.161.2’373 

5210. Шуляк С.А. Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена 
Гуцала: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2005-17626] УДК 811.161.2’42 

811.163.2 Болгарська мова 

На ступінь кандидата 

5211. Георгієва С.І. Болгарська переселенська говірка мішаного типу: стан і етапи фор-
мування: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.03) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О. По-
тебні. — К., 2006. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — [2006-00139 А] УДК 811.163.2’282.4 
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5212. Петровська Л.Є. Відображення невербальних засобів спілкування у бол-
гарській фразеології: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.02.03) / НАН України, Ін-т 
укр. мови. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2006-00781 А] 

 УДК 811.163.2’221’373.7 

811.58 Китайсько-тибетські мови 

На ступінь кандидата 

5213. Карпенко Г.А. Лексико-граматичні та структурно-стилістичні особливості 
слів на позначення китайських соціально-побутових реалій: Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.02.13) / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2006. — 20 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2006-00306 А] УДК 811.58’373 

82/821 Художня література 

82 Художня література. Літературознавство 

На ступінь доктораа 

5214. Просалова В.А. Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст: 
Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. 
— 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 та в підрядк. прим. — [2006-00836 А] УДК 82.02(437.1/.2) 

На ступінь кандидата 

5215. Алієва З.К.к. Словесність народів Закавказзя в наукових студіях українсь-
ких орієнталістів кінця ХІХ — поч. ХХ століть: рецепції й дистрибуції: Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук: (10.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2006-00006 А] УДК 82.091 

5216. Осадко Г.В. Знакові образи-символи як стильові чинники в поезії та прозі 
символізму (на матеріалі творчості Петра Карманського): Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.01.06) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2006. — 
22 с. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — [2006-00717 А] УДК 82.09 

5217. Осадча Ю.В. Еґо-белетристика як жанр: питання поетики (на матеріалі японсь-
кої та української прози): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / НАН України,                             
Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. — К.,  2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2006-00718 А] УДК 82.09 

5218. Папушина В.А. Рецепція античної міфології в поезії українського і російсь-
кого символізму (типологічний аспект): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / 
Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-00760 А] УДК 82.091 

5219. Пікун Л.В. Дзеркальна гра набутками культури: романтична та постмодер-
ністська модель (на матеріалі романів М. Шеллі "Франкенштейн, або сучасний прометей" 
і П. Зюскінда "Парфуми. Історія одного вбивці"): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.01.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — [2006-00793 А] 

 УДК 82.02 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 
821.0 Література окремими мовами 

На ступінь доктора 

5220. Пахарєва Т.А. Акмеїстичні тенденції в російській поезії останніх десяти-
літь ХХ — початку ХХІ ст.: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац.                                       
ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (40 назв) 
та в підрядк. прим. — [2006-00767 А] УДК 821.161.1-1.09“19/20” 
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На ступінь кандидата 

5221. Беспалова О.К. Кримський макроміф у житті та творчості В.В. Набокова: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-00043 А] УДК 821.161.1.09 

5222. Васильєва О.О. Рання творчість О.С. Гріна: художня модель світу, станов-
лення романтичного героя: Автореф. дис.... канд. філол. наук: (10.01.02) / Дніпропетров. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-00093 А] 

 УДК 821.161.1.09 
5223. Кочетов А.В. Щоденник О.В. Дружиніна: типологія жанру, поетика, істори-

ко-літературний контекст: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Херсон. держ. 
ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00399 А] 

 УДК 821.161.1-94.09 
5224. Мірошниченко М.Ю. Специфіка художнього світу Мартіна Вальзера: 

Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.04) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00614 А] УДК 821.112.2-31.09Вальзер 

5225. Надозірна Т.В. Поетика та жанрова система прози М. Горького 1890 — по-
чатку 1900-х років: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразі-
на. — Х., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2006-00656 А] УДК 821.161.1.091 

5226. Павленко Ю.Ю. Дискурс індивідуальної пам’яті в сучасному французь-
кому романі (1970-ті — 2000 р.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.04) / Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2006-00747 А] 

 УДК 821.133.1.09 
5227. Рагузіна Л.Ю. Поезія Л. Ферлінгетті в контексті творчості бітників: Авто-

реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.04) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2006-00899 А] УДК 821.111(73)-1.09 

5228. Сухомлінова Н.М. Романістика С. Кличкова в контексті неоміфологічних 
пошуків літератури "срібного віку": Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. 
прим. — [2005-17011] УДК 821.161.1-31.09 

5229. Янішевський О.О. Проза Вацлава Гонсьоровського: генеза і структура 
історичного дискурсу: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.03) / Київ. нац. ун-т                  
ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— [2005-17641] УДК 821.162.1-3.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь кандидата 

5230. Ганошенко Ю.А. Міф, архетип, традиційний образ в інтелектуальному 
романі 20 — 30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Харк. нац.                              
ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2006-00134 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 
5231. Гірняк М.О. Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі 

В. Домонтовича: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.06) / НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т.Г. Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-00143 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 
5232. Кліщ Л.І. Коломийський журнал "Жіноча доля" (1925—1939) в літератур-

ному процесі Галичини початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / 
Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). —                                       
[2006-00329 А] УДК 821.161.2.09+070.48(477.83./86)“1925/1939” 
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5233. Ковальова О.Ю. Бінарні колізії модернізму та аванґардизму в українській 
літературі першої половини ХХ ст. (творчість Лесі Українки, М. Семенка, Б.-І. Антонича): 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00350 А] УДК 821.161.2.09“19” 

5234. Копиця В.Є. Міфопоетична модель світу в поезії Василя Герасим’юка: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2006. —                         
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2006-00382 А] УДК 821.161.2-1.09 

5235. Лисенко І.М. Поетика драматургії Миколи Куліша 1927—1932 років: Авто-
реф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2006-00498 А] УДК 821.161.2.09 

5236. Мацяк О.М. Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської: проблема 
самототожності письменниці: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Львів.                                   
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
[2006-00575 А] УДК 821.161.2-3.09:7 

5237. Морозова Н.В. Структура та семантика складного речення в ідіостилі 
Євгена Гуцала (на матеріалі художньої прози): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 
(10.02.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16                      
(8 назв). — [2006-00633 А] УДК 821.161.2-3.09:82...А/Я1/7.08Гуцало 

5238. Пашник О.В. Онтологічні й культурно-історичні універсалії в українській 
прозі 20—30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Харк. нац. ун-т 
ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
[2006-00769 А] УДК 821.161.2-3.09 

5239. Присяжнюк С.С. Психологізм дитячих оповідань Володимира Винниченка 
(принципи і засоби зображення характерів): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / 
Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-00873 А] УДК 821.161.2.09 

5240. Сьомочкіна О.М. Рубаї в жанрово-стильовій системі української поезії 
другої половини ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / НАН України, Ін-т 
л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. 
— [2005-17016] УДК 821.161.2-193.091 

5241. Циховська Е.Д. Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських 
літературних зв’язків: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.05) / Київ. нац. ун-т                      
ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — [2005-17589] УДК 821.161.2+821.162.1].091 

5242. Шептицька Т.Л. Антималоросійський дискурс української літератури 
1920-х — початку 1930-х років (на матеріалі "Літературно-наукового вістника"): Автореф. 
дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 
16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2005-17613] 

 УДК 821.161.2.09“192/193” 
5243. Шкоріна І.М. Проблемно-стильові домінанти романів О.Слісаренка: 

Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 
2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-17616] УДК 821.161.2-31.09“192/193” 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

5244. Індиченко Г.В. Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства 
України (40 — 10 тис. років тому): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.05) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2006-00279 А] 

 УДК 903(477) 



 122 

5245. Лисенко С.С. Прикраси населення України доби пізньої бронзи: Автореф. 
дис. ... канд. іст. наук: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00643 А] УДК 903.24/.25(477)“6377” 

908 Краєзнавство 

На ступінь кандидата 

5246. Кармазіна Н.В. Розвиток історичного краєзнавства в Криму (1954—1991 
рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2006-00305 А] 

 УДК 908(477.75)“1954/1991” 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі. 
Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 
На ступінь доктора 

5247. Круль В.П. Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України: 
Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2006. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—30. — [2006-00439 А] УДК 911.37(477.8) 

5248. Нємець К.А. Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку 
соціогеосистем: Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2006. — 30 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (52 назви). — [2006-00670 А] 

 УДК 911.3:30 

На ступінь кандидата 
5249. Демченко В.В. Геоекономічна трансформація прикордонних регіонів (на 

прикладі Українського Придунав’я): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Одес. 
нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 
[2005-19679] УДК 911.3:33+910.3 

5250. Корнілова Н.В. Суспільно-географічні засади дослідження територій з кри-
тичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області): Автореф. дис. ... канд. 
геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-00386 А] УДК 911.3(477.41) 

5251. Лук’яненко К.О. Конструктивно-географічні основи охорони та викорис-
тання карстових печер гірського Криму: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.11) / 
Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2006. — 25 с., включ. обкл.: іл. 
— Бібліогр.: с. 22—23 (9 назв). — [2006-00847 А] УДК 911.9:551.442(477.75) 

5252. Мельник І.Г. Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст 
Луганської області: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2006-00855 А] 

 УДК 911.37(477.61) 
5253. Флінта Н.І. Культурно-освітній комплекс регіону і його територіальна орга-

нізація (на матеріалах Тернопільської області): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 
(11.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (9 назв). — [2005-17575] УДК 911.3(477.84) 

929 Біографічні та подібні дослідження 

На ступінь доктора 

5254. Корнійчук В.С. Поетика лірики Івана Франка: Автореф. дис. ... д-ра філол. 
наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 36 с. — Бібліогр.:                         
с. 32—34 (40 назв). — [2006-00409 А] УДК 929Франко+821.161.2.09 
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На ступінь кандидата 

5255. Деркач О.П. Діяльність академіка П.М. Василенка в контексті розвитку 
землеробської механіки в Україні: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.07) /               
УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2006. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 
[2006-00204 А] УДК 929 Василенко+ 631.3(477)(092) 

5256. Колодій О.В. Теодот Галіп: життя і творчість: Автореф. дис. ... канд. філол. 
наук: (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.:                        
с. 17—18 (10 назв). — [2006-00407 А] УДК 929Галіп+821.161.2.09 

5257. Побідаш І.Л. Редакторська та журналістська діяльність Леоніда Глібова: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
журналістики. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2006-00801 А] 

 УДК 929Глібов+070(477)(092) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 

5258. Ведмідь Л.А. Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 
50-х — середини 80-х років ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2006-00101 А] 

 УДК 930(477)“1950/1980” 
5259. Логунова Н.А. Наукова та громадсько-політична діяльність І.В. Лучиць-

кого: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознав. ім. М.С. Грушевського. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (3 назви). 
— [2006-00516 А] УДК 930(477) 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

5260. Матвійчук А.М. Історична еволюція поетики української пісні (кінець                                      
ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури 
та мистецтв. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с.15—16 (7 назв). — [2006-00571 А] 

 УДК 930.85:398.8(=161.2)“18/19” 

94 Всесвітня історія 

На ступінь кандидата 

5261. Вовк Я.О. Політика Польської держави стосовно християнських конфесій 
(1918 — 1926 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев-
ченка. — К., 2006. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2006-00112 А] 

 УДК 94(438)“1918/1926” 
5262. Воробчук О.Я. Польське питання у політиці Росії в роки Першої світової 

війни: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 
— Чернівці, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2005-17704] 

 УДК 94(470+571)“1914/1918” 
5263. Каріков С.А. Реформація і становлення Євангелічної Церкви та школи у 

Брауншвейзі (1517—1555 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / Харк. нац. ун-т 
ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2006-00302 А] 

 УДК 94(430)+279.123-9]“1517/1555” 
5264. Пелешко А.В. Становлення незалежної Грецької держави: 1797—1844 рр.: 

Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2005. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2005-19703] УДК 94(495)“1797/1844” 
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94(100)"05/..." Історія середніх віків, нового і новітнього часу 

На ступінь доктора 

5265. Яковенко Н.Л. Європейська інтеграційна політика Великої Британії та між-
народні чинники її формування (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.): Автореф. дис. ... 
д-ра іст. наук: (07.00.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 
та в підрядк. прим. — [2005-17636] УДК 94(100):327(410)]“19/20” 

На ступінь кандидата 
5266. Юрчук О.Ф. Українське питання у польській консервативній суспільно-по-

літичній думці міжвоєнного періоду (1918—1939): Автореф. 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. — [2005-17632] УДК 94(100):327(438:477)]“1918/1939” 

94(477) Історія України 
На ступінь доктора 

5267. Кривошея В.В. Персональний склад та генеалогія української козацької 
старшини (1648—1782 рр.): Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.06) / НАН України, Ін-т 
укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського. — К., 2006. — 33 с. — Бібліогр.: 
с. 28—31 (40 назв). — [2006-00431 А] УДК 94(477)“1648/1782” 

5268. Мандрик Я.І. Політика радянської держави у сфері культури в українсь-
кому селі (кінець 20-х — 30-ті роки): Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.01) / НАН 
України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2005. — 33  с. — 
Бібліогр.: с. 27—30. — [2006-00607 А] УДК 94(477):323]“192/193” 

5269. Силантьєв В.І. Влада і православна церква в Україні (1917—1930 рр.): Автореф. 
дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 38 с. — Бібліогр.: 
с. 34—35 (21 назва) та в підрядк. прим. — [2005-17013] УДК 94(477):271.2-67]“1917/1930” 

На ступінь кандидата 
5270. Балягузова О.Ю. Розкол в українському православ’ї у 1921—1930 рр. (на 

матеріалах Півдня України): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. 
— Запоріжжя, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2006-00029 А] 

 УДК 94+271.2](477)“1921/1930” 
5271. Батенко Г.В. Виникнення арабо-єврейського конфлікту в Палестині (1897—1930): 

Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.02) / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримсь-
кого. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2006-00034 А] УДК 94(569.4-076) 

5272. Бахтін А.М. Колективізація сільського господарства і голод на території 
Півдня України (1929—1933 роки): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац.                                  
ун-т "Києво-Могилян. академія". — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
[2006-00035 А] УДК 94(477.7)“1929/1933” 

5273. Богуславська Ю.Ю. Динаміка національного складу населення Одеської 
області (1959—1989 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Одес. нац. ун-т                                       
ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2005-17695] 

 УДК 94(477.74):314.9“1959/1989” 
5274. Бондар О.В. Становлення та розвиток системи дошкільного виховання в 

УСРР (1919 — 1933): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Ка-
разіна. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-00063 А] 

 УДК 94+373.2](477)“1919/1933” 
5275. Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50 — 80-х років ХХ ст.: 

історіографія: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 
— К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2006-00076 А] УДК 94+37](477)“19” 
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5276. Візітів Ю.М. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період: Автореф. дис. ... 
канд. іст. наук: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2006-00109 А] УДК 94(477.82)“19” 

5277. Гевко В.Р. Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин 
(1991—2004 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-18069] 

 УДК 94(477):327(477:438)]“1991/2004” 
5278. Горбаньов В.В. Поміщицьке господарство Харківської губернії в другій 

половині ХІХ — на початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. 
ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назв). — [2006-00157 А] 

 УДК 94(477.54)“18/19” 
5279. Григорук Н.А. Наукова та громадська діяльність Миколи Чубатого (1889—

1975 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — 
Львів, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00180 А] УДК 94(477) 

5280. Гуцал П.З. Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний 
рух на західноукраїнських землях (1914—1923): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) 
/ НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2005. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — [2005-18072] УДК 94(477):325.83]“1914/1923” 

5281. Дмитрієв В.С. Серби в Україні (ХVІІІ — початок ХІХ ст.): Автореф. дис. ... 
канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2006-00214 А] УДК 94(477)(=497.11)"17/18" 

5282. Зеркаль М.М. Реалізація непу в економіці південних районів України: 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2005-18075] УДК 94(477):338.242]“1921/1928” 

5283. Кеда М.К. Михайло Назарович Петров (1826—1887) та його внесок в 
історичну науку: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.06) / Держ. ком. архівів України, 
Укр. НДІ архів. справи та документознав. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— [2006-00312 А] УДК 94(477)“1826/1887” 

5284. Кириченко В.Г. Державницька, громадсько-політична та культурно-освітня 
діяльність В. Зіньківського (1881—1962 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / 
Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
[2006-00316 А] УДК 94(477)“1881/1962” 

5285. Козацька Т.Ю. Формування системи державних повинностей сільського 
населення Української СРР (1928—1933 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — [2006-00406 А] УДК 94(477)“1928/1930” 

5286. Костик Є.П. Створення та діяльність кооперативних видавництв в УСРР 
1922 — 1930 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-00390 А] 

 УДК 94(477)“1922/1930” 
5287. Литвин Н.М. Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській 

Україні в 1920—1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми): Автореф. дис. ... канд. іст. 
наук: (07.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.:                                 
с. 17 (3 назви). — [2006-00502 А] УДК 94(477)“1920/1930” 

5288. Літвінов В.В. Участь українців в колонізації Хабаровського краю (1910—1928 рр.): 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 17 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-00723 А] УДК 94(477)“1910/1928” 

5289. Лубчинський А.А. Соціально-економічні зміни в аграрному секторі Украї-
ни в 20-х роках ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-18091] 

 УДК 94(477):63]“192” 
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5290. Мисюра О.О. Олександр Кониський у громадсько-політичному і культурно-
освітньому житті України (друга половина ХІХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
(07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17                      
(7 назв) та в підрядк. прим. — [2005-18093] УДК 94(477):39](092)“18” 

5291. Михайлик А.О. Розвиток сільського господарства, промисловості і торгівлі 
Подільської губернії в ринкових умовах 1861 — 1914 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
(07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — [2006-00598 А] УДК 94(477.43/.44)“1861/1914”:338.1 

5292. Мухіна І.Г. Участь національних меншин у суспільно-політичному та 
економічному житті Харківської губернії (ХІХ — початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. 
іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х.,  2006. — 19 с. — Бібліогр.:                          
с. 15—16 (4 назви). — [2006-00649 А] УДК 94(477.54)“18/19” 

5293. Онишко Л.В. Катерина Зарицька в українському національно-визвольному 
русі (30-і — 40-і рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України,                         
Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — [2006-00704 А] УДК 94(477)“19” 

5294. Паскаленко В.Є. Заможне селянство в сільськогосподарській кооперації 
України (1921 — 1929 рр.): соціально-економічний аспект: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
(07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2006-00764 А] УДК 94(477)“1921/1929” 

5295. Ситнік В.П. Громадсько-політична діяльність М.Міхновського: 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 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2005-19705] 

 УДК 94(477)“19”(092) 
5296. Стецик Ю.О. Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституцій-

ний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець ХVІІ—ХVІІІ ст.): 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'я-
кевича, Ін-т народознав. — Львів, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (14 назв) та в підрядк. 
прим. — [2005-17001] УДК 94(477.8):271.4-523.6(438) 

5297. Трембіцький А.М. Наукова та громадська діяльність Єфимія Йосиповича 
Сіцінського (70-ті рр. ХІХ — 30-ті рр. 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. 
— [2005-17246] УДК 94(477.43/.44)“18/19” 

5298. Удовик В.М. Німецько-фашистський окупаційний режим (1941—1944 рр.) 
на території генеральної області "Київ" (Київська та Полтавська області): Автореф. дис. ... 
канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2005-17563] УДК 94(477)“1941/1944” 

5299. Ходак В.Я. Суспільно-політична діяльність Організації українських націо-
налістів (1929—1934 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 
[2005-17581] УДК 94(477)“1929/1934” 

5300. Шипік Н.Ф. Соціально-демографічні процеси в Донбасі в 1943—1955 рр.: 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2005-19720] УДК 94(477):314.745.4 

5301. Яценюк Г.М. Українська політична еміграція і Гетьманщина в 1710—1742 рр.: 
політико-дипломатичний аспект: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
[2005-17649] УДК 94(477):327]“1710/1742” 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

                                                           
 Номери, що відносяться до прізвищ осіб, про яких йдеться у виданні, подано в круглих 
дужках 

Абабкова Г.М. 4872 
Абрамов О.В. 4855 
Акіншева І.П. 4433 
Акчуріна Ю.М. 4218 
Алексенко О.В. 4928 
Алексєєв О.М. 4566 
Алексюк С.О. 4783 
Алієва З.К.к. 5215 
Алімпієв Є.В. 4165 
Аміршадян А.А. 4512 
Анастасій Л.В. 4784 
Андрійців С.С. 4864 
Андріюк Л.В. 4841 
Анісімова Л.Б. 4496 
Анохіна Т.О. 5166 
Антонич Б.-І. (5233) 
Антонова О.В. 4377 
Антошкіна Л.І. 4463 
Апанасенко Г.Б. 4093 
Аппазов Е.С. 4914 
Асланова В.С. 4867 
Афанасьєв С.В. 4865 
Афанасюк О.І. 4742 
Бабаджан В.Д. 4739 
Бабенко А.А. 4247 
Бабенко А.С. 4208 
Бабенков Є.П. 4378 
Бабич В.Л. 5019 
Бабін І.О. 4785 
Бабінова О.О. 4367 
Бабіч О.В. 5108 
Баб’як А.В. 4298 
Бадищук В.І. 5122 
Бадрак О.С. 4166 
Баженов О.С. 4858 
Базуріна В.М. 4418 
Балабан В.В. 4379 
Балан О.Д. 4182 

Балягузова О.Ю. 5270 
Бамбура А.М. 4971 
Барабаш М.Ю. 5116 
Баранник Т.А. 4513 
Барчук В.Б. 4299 
Батенко Г.В. 5271 
Бахтін А.М. 5272 
Беззубко Л.В. 4373 
Безкоровайна Л.В. 4064 
Бекірова Е.Е. 4339 
Белаковський Л.М. 4248 
Белькова О.В. 4356 
Беляк Є.В. 4038 
Бенеш Р.В. 5064 
Берднікова О.М. 5173 
Бердяєв М. (4102) 
Березан О.В. 4434 
Беркела Ю.Ю. 4514 
Берладин І.В. 4617 
Беспалова О.К. 5221 
Бессонова С.І. 5085 
Бехтір О.В. 4917 
Бєлих І.А. 4638 
Бєляєв В.М. 4501 
Бєляєв О.В. 4993 
Бєляєва А.П. 4347 
Бирюк О.В. 4419 
Бичков О.П. 4187 
Бідюк О.О. 5071 
Білас Л.М. 4435 
Білинська М.Й. 5128 
Білов А.В. 4625 
Білоцерківський О.Б. 4595 
Бітчук О.Д. 4834 
Благута Р.І. 4111 
Блажевич Ю.Ю. 4294 
Блажко М.А. 4219 
Блажнов І.В. 4556 

Блинська С.Г. 4319 
Бобошко Н.М. 4094 
Богатиренко В.В. 4902 
Богданов С.М. 4220 
Богонос Л.І. 4873 
Богуславська Ю.Ю. 5273 
Боднарук І.М. 4465 
Бойко А.І. 4705 
Болтянський С.В. 4786 
Бондар О.В. 5274 
Бондар Т.В. 4133 
Бондаренко А.В. 4843 
Бондаренко В.М. 4221 
Бондарєва Н.О. 5191 
Борисенко Т.Г. 4420 
Борисов В.В. 4401 
Борисов Є.С. 4531 
Борисова С.Є. 4263 
Борисова Т.П. 4822 
Бортник О.М. 4267 
Борщ Г.А. 4380 
Боузаієнне  
Меккі бен Салем 4989 
Бочаров Б.П. 4532 
Бочарова О.А. 4466 
Бояринцева М.А. 4300 
Бражко О.В. 4065 
Бражнік Л.М. 5182 
Братан С.М. 4950 
Брехунець Н.С. 5275 
Бречка Н.М. 4825 
Брітченко І.Г. 4207 
Бродська Л.В. 4467 
Бродський Й. (5187) 
Брюховецький В.В. 4593 
Бублик Г.В. 4301 
Бугрій В.С. 4406 
Будзуляк С.І. 4580 
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Буднік О.М. 4222 
Бурилова Н.В. 4557 
Буряк В.Г. 4183 
Бутник О.М. 4163 
Бутурлакіна Т.О. 4188 
Вавдіюк Н.С. 4189 
Вагонова О.Г. 5084 
Ва’ель Хуссейн 
Абдельмажид Аль  
Аламі 4826 
Валіхновський Р.Л. 4817 
Вальзер М. (5224) 
Валюх З.О. 5189 
Варга Л.Л. 4743 
Варго О.М. 4095 
Василенко П.М. (5255) 
Васильєва О.Г. 5167 
Васильєва О.О. 5222 
Васильковська К.М. 4421 
Васильченко Л.В. 4422 
Васильчук О.В. 4787 
Васюк С.О. 4700 
Васюта В.А. 4868 
Ватагін М.Ю. 4223 
Ващенко І.Ю. 4788 
Ведерникова І.О. 4706 
Ведмеденко О.В. 5053 
Ведмідь Л.А. 5258 
Величко М.В. 4669 
Велічкевич С.В. 4039 
Венгринюк М.І. 5192 
Вербіцька О.І. 4096 
Вербовий М.В. 4167 
Вернигородський В.С. 4774 
Вечерок Т.В. 4407 
Винниченко В. (5239) 
Винничук С.Д. 4528 
Витвицький В. (5150) 
Вихор С.Т. 4436 
Візітів Ю.М. 5276 
Вільчек М.Е. 4603 
Влах Г.І. 4903 
Вовк Я.М. 4576 
Вовк Я.О. 5261 
Войтович О.П. 4904 
Волканов М.Д. 5013 

Волков А.В. 4927 
Волкова Л.В. 4468 
Волкова Т.М. 4869 
Волобуєва О.О. 4320 
Волошин Д.І. 4987 
Волошко Н.І. 4112 
Волошок О.В. 4113 
Волощук І.С. 5026 
Волощук С.І. 5020 
Волчик І.В. 4703 
Волчков С.О. 4527 
Вольянська С.Є. 4423 
Воробкало Т.В. 4921 
Воробчук О.Я. 5262 
Воротняк І.Д. 4491 
Гавриленко М.А. 4859 
Гаврилов О.В. 5110 
Гаврилюк В.А. 5014 
Галіп Т. (5256) 
Гамкало З.Г. 5004 
Ганєчко В.В. 5160 
Ганошенко Ю.А. 5230 
Гапон В.В. 4469 
Гаразд Я.Л. 4626 
Гасім С. 4272 
Гафтонюк Н.М. 4542 
Гашенко І.О. 4437 
Гашкова Л.А. 4860 
Гевко В.Р. 5277 
Гевлич Л.Л. 4066 
Георгієва С.І. 5211 
Герасим'юк В. (5234) 
Германова О.Г. 4355 
Гіковата Н.К. 5098 
Гірман А.П. 4148 
Гірняк М.О. 5231 
Гладиш Р.О. 4249 
Гладовська Т.М. 5011 
Глібов Л. (5257) 
Глущенко Ю.В. 4134 
Глядіна М.В. 4190 
Годованюк П.Д. 4981 
Голдер К.К. 4040 
Головкін О.В. 4321 
Головко В.В. 4929 
Головко С.Г. 4399 

Головятинський С.А. 4934 
Голуб Н.М. 4438 
Голуб Н.Я. 4675 
Голубович А.Л. 4322 
Голярник Н.А. 4649 
Гонсьоровський В. (5229) 
Гончаренко В.О. 4348 
Гончаренко М.В. 4553 
Гончарук О.В. 4285 
Горбаньов В.В. 5278 
Горбаха М.М. 4982 
Горбачов В.С. 4224 
Горбенко Ю.Л. 4114 
Горбунов М.І. 4986 
Гордійчук Г.Б. 4408 
Горєлов Б.М. 4894 
Горобченко Н.В. 4470 
Городняк І.В. 4135 
Горчаков В.Ю. 4273 
Горшкова З.А. 4874 
Горький М. (5225) 
Горячева К.С. 5086 
Гошилик В.Б. 5193 
Граб У.Б. 4471 
Грабик Н.М. 5157 
Грабильніков А.В. 4302 
Грабовський В.А. 4381 
Грабовський М.Б. 5021 
Гребіник Д.М. 4650 
Грек Б.М. 4323 
Грек Л.В. 5161 
Греца Я.В. 4382 
Гречанюк С.К. 4303 
Гречка О.М. 5072 
Грибик І.І. 4067 
Грибков Т.В. 4097 
Грибок І.О. 4304 
Григоренко Т.І. 5123 
Григорович А.В. 4191 
Григорук Н.А. 5279 
Григорян Т.Г. 4041 
Грималовський І.С. 5194 
Гринько Є.С. 4543 
Грищук Т.В. 4042 
Грін О.С. (5222) 
Гродецький В.К. 4789 
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Громовик Б.П. 4695 
Губенко О.В. 4844 
Губрієнко О.М. 4383 
Гужавіна І.В. 5087 
Гуменюк Ю.М. 4728 
Гурко М.З. 5174 
Гут І.М. 4608 
Гуцал Є. (5210) 
Гуцал П.З. 5280 
Гуцало Є. (5237) 
Гуць М.І. 4132 
Давиденко Л.І. 4257 
Даниленко В.Я. 5139 
Данилов С.А. 4681 
Даценко П.Х. 5141 
Дацун А.І. 4775 
Дегтяренко В.І. 4560 
Дейнега В.М. 5148 
Дейнеко Д.Є. 5137 
Демченко В.В. 5249 
Демченко О.П. 4424 
Денисова Н.В. 4425 
Денчук Р.О. 4305 
Деревянкін С.Л. 4324 
Дереза О.О. 5000 
Деркач Є.А. 4676 
Деркач Н.В. 4707 
Деркач О.П. 5255 
Десятов Т.М. 4402 
Джерасад Самі Сеньал 4168 
Джулай О.М. 4043 
Дивинський С.В. 4587 
Димерець Р.Й. 4098 
Дідковська М.В. 4044 
Дінжос Р.В. 4581 
Дмитренко І.В. 4651 
Дмитренко С.С. 4790 
Дмитрів А.М. 4623 
Дмитрієв В.С. 5281 
Дмитрук О.В. 5168 
Дніпренко Н.К. 4368 
Довбиш М.А. 4823 
Долбишева Н.Г. 4439 
Долуда С.М. 4856 
Доля О.М. 4766 
Домашнєва О.В. 5022 

Домбровська Н.В. 4729 
Домонтович В. (5231) 
Дорофєєва Г.А. 4250 
Дорофєєва О.Є. 4693 
Дорош М.С. 4068 
Дорош О.І. 4744 
Дорош О.О. 5176 
Дорошко В.А. 4845 
Драгуть С.С. 4664 
Драницин О.В. 4682 
Дрешпак В.М. 4369 
Дробоног Н.М. 5115 
Дрозд О.О. 4875 
Дроздовська О.С. 4209 
Дружинін О.В. (5223) 
Дугельний В.М. 4983 
Дунаєвська А.С. 4069 
Душний А.І. 4472 
Дхауі Хатем Бен  
Мохамед Сахбі 4791 
Дюрас М. (5176) 
Дядик О.О. 4824 
Д’яконова А.К. 5109 
Ебрахімі М. 4767 
Євич Р.М. 4569 
Євсєєв І.А. 4923 
Євстратенко І.А. 4962 
Євтух Л.Б. 4210 
Євтушенко В.В. 4846 
Єгоров С.Г. 5119 
Єлоєва З.В. 4776 
Єсипович К.П. 5177 
Єфременко В.Г. 4930 
Жадан А.В. 4745 
Жадан В.М. 4652 
Жаховський В.О. 4384 
Жеков В.І. 4343 
Жерносєков А.М. 4935 
Жигадло О.Ю. 5169 
Жидко М.Є. 4115 
Жук В.В. 5073 
Жук О.П. 4261 
Жуковська В.В. 5170 
Журавель А.П. 4116 
Журавльов О.А. 4697 
Журавльова І.В. 4792 

Жученко О.С. 4919 
Завгородній В.М. 5028 
Завербний А.С. 5088 
Завіднюк Н.Г. 4818 
Задоя Н.І. 4793 
Задубрівська О.М. 4099 
Заєць В.Б. 4835 
Закір’янова І.А. 4426 
Замулко С.О. 4936 
Занік Ю.М. 4286 
Запорожець О.Ю. 4160 
Зарицька К. (5293) 
Зарудна О.І. 4746 
Заруцька О.І. 4258 
Захарян Е.Г. 4827 
Зварич І.Т. 4169 
Звенячкіна В.Ю. 4225 
Зеленська Л.Д. 4473 
Зеркаль М.М. 5282 
Зіньківський В. (5284) 
Золотницька О.Ю. 4708 
Зоткін А.О. 4136 
Зубрицький О.С. 4794 
Зюскінд П. (5219) 
Іваненко Т.О. 5065 
Іванишин Н.Я. 5195 
Іваніна С.Л. 5074 
Іванов І.Ю. 4150 
Іванова А.С. 4440 
Іванова І.М. 4494 
Івахненко Т.П. 4441 
Іващук В.В. 5089 
Івко С.О. 4915 
Івченко В.В. 4589 
Ігнатенко О.П. 4533 
Ідрісов Б. 4137 
Ільченко С.А. 4550 
Індиченко Г.В. 5244 
Інкелевич М.Ю. 4709 
Іоффе О.Ю. 4777 
Іщенко М.В. 4610 
Іщенко О.А. 4262 
Йовбак В.Д. 4905 
Казимир В.В. 4035 
Каленюк О.А. 4582 
Калита В.М. 4579 
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Калмиков М.О. 4954 
Калуцький І.В. 4768 
Кальба Я.Є. 4117 
Кальченко С.В. 4226 
Кальян О.С. 4359 
Калюжна Г.Г. 4561 
Калюк О.М. 4287 
Камінська М.В. 4653 
Камінська Т.Г. 5075 
Камю А. (5162) 
Кандиба Н.М. 5008 
Канінський П.К. 5005 
Каплаушенко А.Г. 4627 
Капустіна Н.Б. 4288 
Каранда М.В. 4108 
Кардаков О.Ю. 4893 
Каричковський В.Д. 5106 
Каріков С.А. 5263 
Карлова І.О. 5067 
Карлюка Д.О. 5090 
Кармазіна Н.В. 5246 
Карманський П. (5216) 
Карпенко Г.А. 5213 
Карпенко Н.І. 4639 
Карпенко У.О. 5183 
Карпинська Л.О. 4474 
Карпінська Т.В. 4475 
Кассов В.Д. 4931 
Катан О.І. 4138 
Кашканов В.А. 4984 
Кашуба Я.М. 4259 
Кеда М.К. 5283 
Керецман В.Ю. 4374 
Кикоть Г.В. 4289 
Кирилюк В.С. 4529 
Кириченко В.А. 5048 
Кириченко В.В. 4352 
Кириченко В.Г. 5284 
Кириченко Ю.О. 5066 
Киричко О.Б. 5040 
Китаєва О.О. 4100 
Кідалов В.В. 4900 
Кім Л.А. 5184 
Кіржнер Г.Д. 4747 
Кірсанова О.В. 4696 
Кленін О.В. 4170 

Клименко І.А. 4045 
Клименко О.В. 4534 
Клименко О.М. 4087, 4344 
Клименко С.В. 4724 
Кличков С. (5228) 
Кліщ Л.І. 5232 
Кльосова М.О. 4795 
Ключко Д.Є. 4151 
Ключковська І.М. 4476 
Клюшина Г.-Х.В. 4635 
Кметь О.Г. 4710 
Книженко С.О. 4325 
Книш В.В. 4363 
Книш Д.Я. 4192 
Князь І.О. 4551 
Князьков О.В. 4963 
Кобаса І.М. 4616 
Кобелєв С.Ю. 4722 
Кобзар М.В. 4611 
Кобилянська О. (5236) 
Коваленко В.П. 4385 
Коваленко М.В. 4906 
Коваленко Н.Л. 5185 
Коваленко О.О. 4139 
Коваленко Ю.В. 4870 
Коваленко Ю.О. 4260 
Ковалішина Н.П. 4088 
Коваль Н.В. 4994 
Коваль О.А. 4357 
Коваль Т.П. 5041 
Ковальов А.О. 5068 
Ковальова О.Ю. 5233 
Ковальський Д.В. 4364 
Ковальчук В.Ю. 4415 
Ковальчук Г.І. 4796 
Ковальчук Г.Я. 4711 
Ковбаса В.П. 4998 
Ковблюк М.М. 4677 
Коверга С.В. 4171 
Ковтун В.В. 4046 
Ковтун К.П. 5025 
Ковтуненко Л.А. 5054 
Кожина Г.М. 4857 
Козак М.С. 4764 
Козак П.М. 4544 
Козакова В.С. 4101 

Козацька Т.Ю. 5285 
Козлов Є.В. 4102 
Козлова М.О. 5076 
Козловський В.О. 4370 
Козловський І.В. 4876 
Козубський В.О. 4149 
Козяєв Л.Л. 4047 
Колесник І.С. 4535 
Колібабчук Т.В. 5029 
Колодій О.В. 5256 
Коломис О.Ф. 4590 
Коломієць О.В. 4877 
Коломієць Ю.В. 5030 
Колосов Є.В. 4748 
Колот О.В. 4892 
Кольчик І.Є. 4969 
Колюча С.В. 4836 
Комаров В.А. 4386 
Комих Н.Г. 4140 
Коміссаров М.Л. 4326 
Кондрат’єва Л.А. 4327 
Кониський О. (5290) 
Коніщук В.В. 4547 
Коновалов С.В. 4749 
Конюшенко Н.В. 4211 
Копитко В.І. 4246 
Копиця В.Є. 5234 
Коритнюк О.Я. 4797 
Коритченко К.В. 4562 
Коркуна О.Я. 4612 
Корнієнко В.П. 4172 
Корнійчук В.С. 5254 
Корнілова Н.В. 5250 
Коробко С.В. 4604 
Корогод Н.П. 4460 
Короткевич М.Є. 4328 
Корсак К.В. 4403 
Коссак І.Б. 4798 
Костенко А.Г. 4725 
Костенко К.А. 4712 
Костик Є.П. 5286 
Костирко І.Ю. 5112 
Костиря М.В. 4609 
Костів М.А. 4899 
Костіна Л.М. 4387 
Костров Д.С. 4227 
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Костюнік Р.Є. 4947 
Косюк О.М. 4090 
Кохан Т.П. 4670 
Коцан Н.Н. 4186 
Коцко Т.А. 4388 
Коцюбинський М. (5200) 
Кочетов А.В. 5223 
Кошеленко В.В. 5138 
Кошелєва О.Г. 4203 
Кошель Н.М. 4698 
Кошовий В.О. 5012 
Кравець О.Я. 4548 
Кравченко В.Г. 4228 
Кравченко В.І. 4683 
Кравченко В.П. 5015 
Кравченко Н.М. 4967 
Кравченко Н.О. 4193 
Кравченко О.В. 4613 
Кравченко С.М. 4799 
Кравчук І.В. 4389 
Крамчанінова М.Д. 5091 
Краснянська Т.М. 4704 
Красько М.П. 4713 
Кратковський І.Л. 4964 
Кремень О.І. 4173 
Кретов А.І. 4103 
Кривенко О.В. 4048 
Кривоблоцька Л.М. 4596 
Криворучко А.О. 4637 
Кривошей Б.І. 4507 
Кривошея В.В. 5267 
Кривцова М.В. 4665 
Крижановська О.С. 5103 
Криклій А.С. 4180 
Крилова О.М. 5049 
Кругляк М.І. 4124 
Кругляк С.А. 4502 
Крук Б.Р. 4723 
Круль В.П. 5247 
Крутило Д.В. 4666 
Крушельницька Т.А. 4229 
Крюкова І.О. 4230 
Крячок О.С. 4049 
Кубічка Є.А. 4503 
Кудирко О.М. 4231 
Кудінов В.В. 4050 

Кузіна В.В. 4800 
Кузнецов А.О. 4390 
Кузнецова Т.В. 4684 
Кузнєцова І.В. 5107 
Кузнєцова Л.В. 4765 
Кузьмич Л.В. 4975 
Кузьмишина Н.В. 5023 
Кулагіна М.А. 4714 
Кулаковська Т.Л. 4084 
Кулаковський Ю.П. 4194 
Кулешова Г.М. 4232 
Кулинич М.Б. 5099 
Кулікова Л.Б. 4404 
Куліш М. (5235) 
Куляс С.М. 4730 
Кунець Я.І. 4594 
Купріна Н.М. 4233 
Куракін А.М. 4918 
Курбатова І.М. 4654 
Курбацька Л.М. 4251 
Куржева Т.І. 5149 
Курінна К.І. 4597 
Курінний М.С. 4051 
Кутателадзе О.Д. 4295 
Кутній Д.В. 4585 
Кухтов В.Г. 4980 
Куц Ю.О. 4375 
Куцаб-Бонк К. 4274 
Куценко Н.Л. 4715 
Кучин Ю.Л. 4769 
Кушнір О.С. 4575 
Кушнір Ю.Б. 4990 
Кушніренко С.В. 4522 
Лавриченко Н.М. 4405 
Лагоцький Т.Я. 4536 
Лазаренко Г.М. 4866 
Лазаренко Л.М. 4647 
Лазарєв В.І. 4901 
Лазур Я.В. 4306 
Лапій Ф.І. 4685 
Лапченко І.О. 4409 
Ларін В.І. 4588 
Ларіна Р.Р. 4061 
Латишев Д.Ю. 4847 
Лашко Ю.В. 4907 
Лебединська М.Р. 4751 

Лебідь В.М. 4497 
Лебідь І.Г. 4750 
Левенець А.Є. 4410 
Левицька С.О. 5070 
Левицький П.Р. 4686 
Левченко В.В. 4991 
Лемещенко В.В. 5038 
Леньо М.І. 5042 
Лесь О.М. 4985 
Леся Українка (5233) 
Лехник Л.В. 5150 
Лещенко Ю.Ю. 4504 
Лигирда Н.Ф. 4878 
Лико І.Я. 4184 
Лимаренко І.В. 4716 
Лисак Н.П. 4523 
Лисенко В.В. 4316 
Лисенко В.І. 4636 
Лисенко В.Й. 4701 
Лисенко І.М. 5235 
Лисенко Н.О. 4252 
Лисенко О.В. 5133 
Лисенко С.С. 5245 
Литвин А.В. 4085 
Литвин Б.А. 4537 
Литвин Д.І. 4731 
Литвин Н.М. 5287 
Литвин О.В. 4307 
Литвин О.Є. 4275 
Литвиненко А.І. 5151 
Литвиненко В.В. 4583 
Литвинова О.В. 4879 
Лихач В.Я. 5051 
Лич В.М. 4181 
Лівшиць І.В. 4880 
Ліманська Н.В. 5016 
Лісневський Р.В. 5092 
Лісняк А.А. 5006 
Лісовенко Д.В. 4976 
Лісовий М.І. 4477 
Літвінов В.В. 5288 
Ліщенко Н.В. 4955 
Ліщенюк Т.М. 4195 
Лобода Т.М. 4848 
Лобур М.С. 4461 
Лов’янова І.В. 4411 
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Логвиненко О.І. 4366 
Логвінова М.В. 4350 
Логунова Н.А. 5259 
Лорія М.Г. 5134 
Лосєва К.О. 4752 
Луай Д. 4052 
Лубко Д.В. 5001 
Лубчинський А.А. 5289 
Луговий С.І. 5052 
Лукашенко Н.Г. 5179 
Лукащук В.І. 4145 
Лук'яненко К.О. 5251 
Лук'янець О.О. 4648 
Лук'янченко М.П. 5162 
Лук'янчук Н.В. 5043 
Лупінович С.М. 4442 
Луцан Н.І. 4432 
Луцишин Н.І. 4605 
Луців І.В. 4951 
Луцька Н.М. 5129 
Лучицький І.В. (5259) 
Лушнікова Н.В. 5113 
Лю Бінцян 5152 
Любченко Д.І. 4290 
Любченко О.М. 4196 
Люлька Ю.П. 4753 
Люльчак Л.О. 4070 
Лютий Р.В. 4937 
Лялюк А.М. 4071 
Ляпощенко О.О. 5100 
Ляхова І.М. 4457 
Ляшко І.І. 4391 
Ляшук О.Л. 4944 
Мазур І.П. 4778 
Мазур С.В. 4938 
Мазурак О.Т. 5114 
Мазуренко І.К. 5111 
Мазуренко Н.І. 4508 
Мазуренко О.В. 4924 
Майгурова Н.В. 4541 
Майстренко С.Я. 5130 
Макієнко Н.В. 4754 
Маковкіна Ю.А. 4732 
Максименко С.В. 4296 
Максимець Б.М. 4371 
Максимова О.О. 4443 

Максимчук М.М. 4862 
Максим’юк О.В. 5196 
Макуцький Р.Т. 4212 
Макушенко І.А. 4538 
Макушок О.В. 4995 
Маланюк Є. (5241) 
Малахов І.М. 4495 
Малахова Л.В. 4643 
Малик І.П. 4204 
Малиновська С.А. 4717 
Малішевська А.В. 4667 
Малоока Л.В. 4492 
Мальована Ю.М. 4118 
Мальцева І.В. 4392 
Малярчук А.К. 4213 
Мандрик Я.І. 5268 
Мантуляк Ю.В. 4329 
Мануйленко В.В. 4427 
Марієвський В.Ф. 4779 
Маркєєва Н.В. 4733 
Маркович І.Ф. 4734 
Маркуш М.А. 4330 
Мартин М.Т. 4655 
Мартинчук О.В. 4459 
Мартинюк А.П. 5165 
Мартинюк В.М. 4104 
Мартиросян В.В. 4801 
Маруфенко О.В. 4478 
Марушко Т.В. 4833 
Марущак В.С. 4444 
Марценюк О.С. 4554 
Марценюк Ю.О. 4755 
Марциновська В.А. 4735 
Марціяш О.М. 4977 
Марчук О.О. 4992 
Марютін О.Ф. 5017 
Масна-Чала О.З. 4802 
Матвієнко О.М. 4978 
Матвійчук А.М. 5260 
Матієнко О.С. 4445 
Матіос А.В. 4308 
Матюшкова Т.П. 4331 
Махмадамінова Г.А. 4144 
Мацелик Т.О. 4393 
Мацідонська І.В. 4819 
Мацяк О.М. 5236 

Медведєв М.В. 4881 
Медведик Л.О. 4756 
Мельник А.О. 4446 
Мельник В.І. 4564 
Мельник Є.Ф. 5069 
Мельник І.Г. 5252 
Мельникова О.П. 4952 
Мельничук М.Д. 4663 
Мельничук О.М. 4656 
Мельніков А.В. 4479 
Мельнікова Р.В. 4053 
Меркулова К.В. 4054 
Меркулова Н.О. 5197 
Метка Л.О. 5145 
Мєдвєдєва М.Б. 4803 
Микитенко Н.О. 4480 
Миколенко Т.М. 5198 
Минак О.М. 4804 
Минюк Д.І. 4332 
Мирна О.В. 4694 
Мироненко В.Г. 4999 
Миронов Д.В. 5127 
Мисечко О.В. 4481 
Миськів Г.В. 4205 
Миськова І.А. 4618 
Мисюра О.О. 5290 
Михайленко Т.П. 4570 
Михайлик А.О. 5291 
Михайличенко А.О. 4197 
Михайлова Е.А. 4780 
Михайлюк М.М. 5044 
Михайлюта С.Л. 5131 
Михаліченко П.Є. 4988 
Михальська В.Р. 4428 
Михнюк М.І. 4462 
Мідак Л.Я. 5104 
Міклін О.П. 4882 
Мікосянчик О.О. 4948 
Мінченко А.А. 4908 
Міронова Л.О. 4253 
Мірошкіна І.В. 4598 
Мірошниченко М.Ю. 5224 
Місюра Є.Ю. 4599 
Місюра К.В. 4815 
Мітельов Д.А. 4849 
Мітчук О.А. 4091 
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Міхновський М. (5295) 
Мішаріна Ж.А. 4644 
Міщенко І.В. 4726 
Мніх Н.В. 5101 
Мозоль В.В. 4309 
Мокін В.Б. 4530 
Моклиця А.В. 5163 
Молотова О.М. 4105 
Молчанова Ю.О. 4372 
Момот В.Я. 4736 
Моргун О.В. 5032 
Морев О.О. 4447 
Моренчук А.А. 4129 
Мороз Г.В. 4365 
Мороз П.В. 4429 
Морозова Л.П. 4126 
Морозова Н.В. 5237 
Мороз– 
Подворчан І.Г. 4036 
Москаленко В.В. 4577 
Московко С.П. 4842 
Мостовенко О.О. 4234 
Мохамед Саїд Масрі 5158 
Мохаммед М.М.А. 4687 
Мохд Зайдан  
Хусейн Кавакзех 4909 
Мрихін І.О. 4910 
Музика Д.В. 5062 
Музика Н.М. 4805 
Муравльова О.В. 4816 
Мурашко О.В. 5077 
Мусаб І.Ф.І. 4837 
Мухаммед Х.Х.А. 4806 
Мухіна І.Г. 5292 
Мушніна О.О. 5199 
Муштай В.С. 5002 
Мягков О.П. 4740 
Мякушко О.І. 4119 
Набока О.М. 5171 
Набоков В.В. (5221) 
Навроцький О.І 4033 
Надворняк Я.М. 4254 
Надім’янова Т.В. 4400 
Надозірна Т.В. 5225 
Надюк З.О. 4394 
Назаревич Л.Є. 4632 

Назаренко П.Г. 4333 
Назаренко С.О. 5055 
Назаркін О.А. 4482 
Назарян Р.С. 4781 
Назола О.В. 4483 
Найденко О.Є. 4072 
Найрулін А.О. 5200 
Налча І.І. 4850 
Нарівський А.В. 4932 
Настишин Ю.А. 4555 
Науменко О.М. 4146 
Наумко Р.Ф. 4688 
Наумчук О.А. 5078 
Нахайчук О.В. 4933 
Нгуєн Тхі Ханг 4276 
Невінський А.А. 5132 
Невмержицька О.В. 5063 
Некрасов Ю.І. 5153 
Нємець К.А. 5248 
Нигора В.М. 4943 
Никитюк Т.В. 4545 
Нипорко О.Ю. 4645 
Нипорко С.О. 4671 
Ничик С.А. 5039 
Ніжанковська О.В. 4657 
Нікітюк І.М. 4828 
Нікозять Ю.Б. 5102 
Ніколенко І.В. 4896 
Ніщук Г.М. 4120 
Новицький О. (4093) 
Новіков Е.Б. 4277 
Новіков С.П. 4770 
Новікова О.В. 4939 
Новосельська Л.І. 4498 
Новосельчук Н.Є. 5144 
Нонко А.В. 4291 
Норкін Б.В. 4525 
Носік Ю.В. 4353 
Носов К.В. 4539 
Нужна О.К. 4689 
Обелець Ю.А. 5172 
Овакімян О.С. 4484 
Овдіюк О.М. 4996 
Овсейчук С.В. 5201 
Овчинников Д.В. 4558 
Озарків І.М. 5120 

Оконська О.О. 4214 
Оксьом І.Г. 4310 
Олефіренко Е.О. 4311 
Олешко А.А. 4198 
Олійник А.Є. 4883 
Олійник В.В. 4807 
Олійник О.А. 4718 
Олійник О.В. 4354, 4702 
Олуйко В.М. 4376 
Ольшевська Н.С. 4861 
Омар А.Х.А. 4055 
Омельченко Н.О. 4106 
Омельченко О.П. 4412 
Онещук Н.В. 4646 
Онишко Л.В. 5293 
Онищенко Б.О. 4540 
Онищенко Г.А. 5202 
Онищенко О.В. 4640 
Онищук Л.А. 4416 
Онікієнко С.В. 4174 
Онойко О.Б. 4658 
Онопрієнко М.В. 4107 
Опаленко І.О. 4185 
Опанасенко О.В. 4972 
Опря О.А. 4264 
Орел Є.Ф. 4973 
Орєхов В.В. 5203 
Орлюк М.В. 4956 
Ороновська Л.Д. 4448 
Осадко Г.В. 5216 
Осадча Ю.В. 5217 
Осип Ю.Л. 4628 
Осипенко В.В. 4672 
Осипенко В.І. 4953 
Осиповський С.М. 4154 
Осиченко Г.О. 5143 
Османов К.М. 4255 
Остра Н.В. 4911 
Остренко М.В. 5033 
Отрошко Н.О. 4619 
Охрамович О.Р. 5079 
Охрій О.П. 4199 
Очеретенко В.Л. 4563 
Павленко Н.Г. 4312 
Павленко О.О. 4200 
Павленко П.М. 4037 
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Павленко Ю.Ю. 5226 
Павлов Ф.І. 4073 
Павлова І.О. 4945 
Павловська Т.Л. 4884 
Павлюк О.О. 5009 
Палагеча Р.М. 4673 
Паламарчук О.М. 4147 
Палига І.Є. 4885 
Палій А.Є. 4629 
Пальчевська О.С. 5164 
Пальчик О.В. 4606 
Панасюк Г.Г. 4659 
Панасюк О.Л. 4820 
Панкратов І.М. 4559 
Панов І.О. 4395 
Пантелейчук І.В. 4089 
Панченко Т.В. 4056 
Панькова С.М. 5056 
Папушина В.А. 5218 
Папченко А.А. 4897 
Параскєєва А.М. 4074 
Пархоменко Т.І. 4075 
Пархомчук О.С. 4159 
Паршук С.М. 4485 
Паскаленко В.Є. 5294 
Пасунькіна М.О. 5050 
Патлашенко Ж.І. 5135 
Пахарєва Т.А. 5220 
Пацула О.І. 5031 
Пашинська Г.А. 4130 
Пашник О.В. 5238 
Пащенко О.В. 4979 
Паюк Н.О. 5003 
Педорич А.В. 4486 
Пелешко А.В. 5264 
Пеліхатий М.М. 4584 
Первак В.Ю. 4567 
Перегрим М.М. 4499 
Перепелиця Н.В. 4175 
Перепечкіна С.Є. 5175 
Пескун С.П. 4449 
Петльований О.А. 4674 
Петренко В.С. 4340 
Петренко Ю.О. 4690 
Петрик І.С. 4591 
Петрик М.В. 5045 

Петров М.Н. (5283) 
Петрова Л.Г. 4083 
Петровська Л.Є. 5212 
Петровський О.П. 4633 
Петрук О.М. 4450 
Петрушова Л.О. 4641 
Петухова І.С. 4851 
Пехньо Н.В. 4886 
Печеник С.О. 4737 
Пиптюк О.В. 4741 
Пиріков О.В. 5124 
Пирог О.В. 4176 
Писаренко Л.Д. 4920 
Писаренко Н.В. 5034 
Письменна У.Є. 4235 
Півень М.В. 4957 
Півень О.Л. 4515 
Піддубна А.І. 4076 
Піддубна О.П. 4757 
Пікун Л.В. 5219 
Пілішек С.О. 4121 
Пілюйко Н.В. 4829 
Пірус Є.Ф. 4680 
Пістунов І.М. 4946 
Плакса С.А. 4509 
Плахоніна О.В. 5204 
Плотнікова М.Ф. 4236 
Плотнікова Н.В. 4516 
Побережніков А.В. 4600 
Побігай Г.А. 4620 
Побідаш І.Л. 5257 
Погранична Х.Р. 4838 
Подгаєвський С.Г. 4771 
Подопригора Н.В. 4571 
Поістогова М.В. 5205 
Полікаровських О.І. 4916 
Поліщук Г.С. 4334 
Поліщук І.П. 4887 
Поліщук І.Р. 5080 
Половинко О.О. 5186 
Половко О.О. 4155 
Полоз А.В. 5121 
Полулях І.Ф. 4808 
Полюга В.А. 4141 
Пономаренко О.Р. 4888 
Пономарьов А.Г. 4578 

Пономарьов Б.В. 4966 
Пономарьова Т.О. 5187 
Поночовний Ю.Л. 4057 
Попандопуло А.Д. 4889 
Попова Л.В. 4719 
Порожнякова Н.Є. 5146 
Поротніков В.В. 4965 
Порошин В.М. 4565 
Пославська Н.М. 5206 
Постернак І.М. 4974 
Потапова Н.І. 4451 
Потеряйко Г.В. 4156 
Потіха Н.Я. 4758 
Поттер Г.З. 4830 
Потьомкін В.О. 5018 
Правик Ю.М. 4925 
Предко О.І. 4128 
Прийма С.М. 4487 
Приймачук Т.Ю. 4265 
Пристюк В.М. 4077 
Присяжний В.М. 4335 
Присяжнюк О.І. 5027 
Присяжнюк С.С. 5239 
Приятельчук О.А. 4278 
Прокопенко К.О. 4237 
Прокопів Л.М. 4488 
Прокопів Т.В. 4430 
Просалова В.А. 5214 
Протасова К.Д. 4521 
Прохоров А.О. 4572 
Проценко В.О. 4997 
Проценко О.В. 5207 
Проценко Ю.В. 4678 
Процюк О.В. 4336 
Прус М.П. 5058 
Прушковська О.Л. 4452 
Прядко Н.О. 4413 
Пугач І.І. 4970 
Пузирний В.Ф. 4360 
Пукальський І.Д. 4510 
Пуліна Т.В. 4256 
Пуляєв В.О. 4922 
Пурденко Т.Й. 4852 
Пустова Н.В. 5057 
Пустюльга С.І. 4506 
Путинцева Н.В. 4772 
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Пушкар М.В. 4345 
Рагузіна Л.Ю. 5227 
Радєва М.М. 4238 
Радіоненко О.В. 4949 
Радіонов С.М. 4679 
Радкевич А.В. 5136 
Радченко М.І. 4122 
Радченко М.Ю. 4201 
Радченко Н.П. 5046 
Райд Фатхі Різігалла 
Сахавне 4549 
Расулова А.М. 4078 
Ратко М.В. 4453 
Рахімова О.Л. 4668 
Рачинський К.О. 4926 
Рачок І.В. 4831 
Рвачова Т.В. 4517 
Редькіна Л.І. 4458 
Резник І.В. 4809 
Рейтмаєр М.Й. 4839 
Рекалов Д.Г. 4759 
Решетник О.В. 4592 
Рєзникова Н.Л. 5047 
Рєзнікова В.В. 4351 
Ржевська М.Ю. 5147 
Рибалка С.Б. 5117 
Романчук К.В. 5081 
Рудой Ю.Е. 5118 
Рябцев І.І. 4940 
Савченко В.І. 4773 
Сартр Ж.-П. (5162) 
Седляр Ю.О. 4162 
Семенко М. (5233) 
Серебровський О.М. 4058 
Силантьєв В.І. 5269 
Ситнік В.П. 5295 
Сіцінський Є.Й. (5297) 
Скворцов С.С. 4313 
Сковорода Г. (4097) 
Скотаренко А.В. 4810 
Скребець О.В. 4152 
Скрипник І.І. 4511 
Слабинський Є.А. 4079 
Слива Т.В. 5188 
Слісаренко О. (5243) 
Сломчинський М.М. 5061 

Слухай С.В. 4164 
Смирнова К.В. 4297 
Смоланка О.М. 4573 
Смоляк В.А. 4177 
Смоляк О.С. 4493 
Соболєв В.О. 4720 
Собченко В.В. 4396 
Соколова Н.І. 5156 
Соколова О.С. 4552 
Соломянюк Н.М. 4239 
Сомов О.Ю. 4642 
Сорока Р.С. 4178 
Сороківська О.А. 4206 
Сорочан Т.М. 4417 
Спіноза Б. (4098) 
Спірін Ю.С. 4853 
Сталінська Г.О. 4279 
Станіслав О.В. 5178 
Станкович Є. (5154) 
Станкович- 
Спольська Р. 5154 
Старіков Г.П. 4968 
Старокадомський П.Л. 4660 
Стасюк В.В. 4109 
Стасюк Т.В. 5208 
Стахівський С.М. 4317 
Стахіра П.Й. 4898 
Степанова І.В. 4661 
Степанова О.А. 4454 
Стеценко С.О. 4662 
Стецик Ю.О. 5296 
Стогова О.В. 4158 
Стоянова Е.П. 5180 
Стратан Н.В. 4621 
Сукайло В.О. 4574 
Сукманова О.В. 4341 
Супруненко О.О. 4059 
Сурду М.В. 4958 
Суржук Т.Б. 4455 
Сухомлінова І.Є. 4691 
Сухомлінова Н.М. 5228 
Сухотеріна Л.І. 4034 
Сушкова О.М. 4092 
Сьомочкіна О.М. 5240 
Сяська Н.А. 4456 

Тайсір Муса Абдел  
Хаді Абдел Кадер 4840 
Тарандушка Л.А. 4080 
Таранюк Л.М. 4240 
Тарко Я.Б. 4961 
Татаренко О.В. 4280 
Татаріна І.О. 4489 
Терешкун О.Ф. 4157 
Терещенко Н.М. 4086 
Терханова І.В. 4821 
Тефтюєва Н.Б. 4811 
Тимофєєв Ю.Е. 4241 
Тимошенко В.І. 4283 
Титаренко В.Є. 4081 
Титаренко І.О. 4414 
Тищенко А.І. 4614 
Тіщенко В.С. 5007 
Ткач А.А. 4217 
Ткач І.І. 4179 
Ткаченко А.М. 4062 
Ткаченко Г.А. 5093 
Ткаченко М.О. 4959 
Ткачук О.О. 4624 
Тодорова В.Г. 4123 
Токарева Т.О. 5082 
Токарик Г.В. 5125 
Толстов О.Л. 5126 
Томілін В.Г. 4812 
Томкіна О.О. 4314 
Топальський В.Л. 4398 
Тофан Н.І. 4871 
Трембіцький А.М. 5297 
Третяк В.В. 4271 
Тригуб В.В. 4699 
Триус Ю.В. 4464 
Тріпак М.М. 4215 
Тріфонова Ю.П. 4832 
Труш І.В. 4342 
Тугай А.В. 4546 
Тупиця О.Ю. 5209 
Туровський О.І. 4586 
Турянський Ю.І. 4242 
Тучков С.С. 4337 
Тучковенко Ю.С. 4634 
Тягло Ю.П. 4854 
Удовик В.М. 5298 



 136 

Узун Д.Д. 4082 
Уманець Д.П. 5037 
Усік О.Ю. 4125 
Фаді Мохамад  
Хаммуд 4615 
Федоров М.М. 4941 
Федорова Ю.К. 4243 
Федурко М.Ю. 5190 
Ферлінгетті Л. (5227) 
Фернаті П.В. 4601 
Фесенко Е.В. 4960 
Філатов Р.І. 5035 
Фірас Таляль  
Оді Сархан 4813 
Флінта Н.І. 5253 
Франко І. (5254) 
Фріс П.Л. 4318 
Фролова Л.В. 4063 
Хайтова Т.А. 4216 
Харіков А.М. 5105 
Хаустова М.Г. 4292 
Хвесик Ю.М. 4500 
Хлевицька Т.Б. 5094 
Ходак В.Я. 5299 
Холопов Л.С. 4760 
Хоменко О.В. 4315 
Хромяк В.М. 5010 
Хрупович С.Є. 5095 
Хусаїнов Т.Д. 4518 
Цаповська Ж.Я. 4519 
Цибульський В.М. 4890 
Циганков О.В. 4630 
Цимбал Г.П. 4338 
Цимбал Д.В. 4142 
Цирюлик С.В. 4143 
Циховська Е.Д. 5241 

Цялковський В.М. 4631 
Цяпута Г.Ю. 4505 
Чванкін С.А. 4358 
Чебаков М.П. 5024 
Черевашко В.В. 4293 
Черемисова Т.А. 4244 
Черепенко В.Г. 4269 
Четвериков Г.Г. 4526 
Чмелик І.В. 5142 
Чмир О.Р. 5181 
Чорна Ж.Л. 4346 
Чорний А.Ю. 4131 
Чубатий М. (5279) 
Чуйко О.С. 4520 
Чумак З.В. 4891 
Шаповал О.В. 4738 
Шаповалов К.А. 4814 
Шапошніков Д.С. 4349 
Шарнопольська О.М. 4281 
Шатова І.О. 5155 
Швалагін В.В. 4622 
Шевєльов Д.В. 4895 
Шевченко В.А. 5036 
Шевченко В.І. 4282 
Шевченко Г.М. 4524 
Шевченко З.В. 4127 
Шевченко О.М. 4727 
Шевченко О.Ю. 4060 
Шелковникова О.В. 5083 
Шеллі М. (5219) 
Шеллінг Ф.В.Й. (4094) 
Шепєлєв М.А. 4161 
Шептицька Т.Л. 5242 
Шестакова А.Б. 4761 
Шестяєва Н.І. 5059 
Шипік Н.Ф. 5300 

Шкоріна І.М. 5243 
Шкробот Л.В. 4762 
Шкромида В.В. 5096 
Шлюсарчик Б. 4268 
Шмагало Р.Т. 5140 
Шмалій С.Л. 4912 
Штода М.М. 4942 
Штойко Н.Є. 4721 
Штофер Г.А. 4202 
Штуль В.П. 4266 
Штьосер Г.Ю. 4607 
Шуляк С.А. 5210 
Шумна Т.Є. 4763 
Щедролосєва К.О. 4431 
Щербак І.В. 4490 
Щербина Т.І. 4692 
Юровська В.В. 4362 
Юрчук О.Ф. 5266 
Юштін К.Е. 4568 
Ющенко Г.О. 5060 
Ющик О.І. 4284 
Якимова А.М. 5097 
Яковенко Н.Л. 5265 
Яковлєва І.В. 4913 
Яковцов Є.П. 4782 
Якубович Г.М. 4863 
Ямницький В.М. 4110 
Янішевський О.О. 5229 
Янковець А.В. 4397 
Яремченко С.М. 4602 
Яремчук О.В. 4361 
Ярмолюк О.В. 5159 
Ярова О.В. 4270 
Ярош Я.Б. 4153 
Яхієв А.М. 4245 
Яценюк Г.М. 5301 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Балаклава 
 геологія 4636 
 літологія 4636 
Буковина 
 етнографія 4491 

Велика Британія 
 зовніш. політика 5265 
 історія 5265 
 проф. освіта 4418 
Вінницька обл. 
 регіон. економіка 4221 
Волинь 
 історія 5276 

Галичина 
 літературознав. 5232 
 преса 5232 
Греція 
 історія 5264 

Донбас 
 демографія 5300 
 історія 5300 
Донецький регіон 
 ботаніка 4499 
 охорона природи 4499 
Донецько-Приазовський Степ України 
 ботаніка 4674 

Європа 
 історія 4433 
 музика 5152 
 навчання 4433 
 освіта 4471 

Житомирська обл. 
 енергетика 4130 
 мистецтвознав. 5141 
 статистика 4130 

Закавказзя 
 літературознав. 5215 
Закарпатська обл. 
 ліс. госп-во 4990 
 регіон. економіка 4188 
Закарпаття 
 освіта 4400 

Західна Європа 
 педагогіка 4405 
 право 4359 
Західна Україна 
 географія 5247 
 добрива 5014 
 економіка госп-в 4167 
 історія 5280 
 релігія 4129 
Західне Поділля 
 фольклор 4493 
Західне Полісся 
 гідротехніка 4975 

Івано-Франківщина 
 мистецтвознав. 5142 

Канада 
 вища освіта 4474, 4480 
 педагогіка 4474 
 соц. робота 4480 
 укр. еміґрація 5280 
Карпатський регіон 
 сейсмологія 4632 
Київ 
 земел. питання (екон.) 4194 
Київська обл. 
 географія 5250 
 земел. питання (екон.) 4195 
 історія 5298 
 регіон. економіка 4198 
Київська Русь 
 військ. справа 4398 
Китай 
 музика 5152 
Кіровоградський регіон 
 регіон. економіка 4196 
Костянтинівка, м., Донец. обл. 
 матеріалознав. 4941 
Країни ЄС 
 оподаткування 4291 
 право 4297, 4389 
Криворізький регіон 
 гірн. справа 4495 
 екол. 4495 
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Крим 
 АПК 4255 
 ветеринарія 5050 
 географія 5251 
 домаш. тварини 5050 
 етнопедагогіка 4458 
 зоологія 4677 
 краєзнав. 5246 
 овочівництво 5035 
 спелеологія 5251 
Кримський регіон 
 гінекологія 4882 
 держ. політика 4149 

Лівобережний Лісостеп України 
 ґрунтознав. 5007 
Лісостеп України 
 агротехніка 5009 
 бобові культури 5027 
 домаш. тварини 5046 
 зерн. культури 5009, 5024 
 корм. культури 5025-26 
 плодівництво 5032 
 сіл. госп-во 5005 
 цукр. рослини 5028-29 
Луганська обл. 
 географія 5252 
Львів 
 вищі навч. закл. 4471 
 музика 5149 
Львівська обл. 
 екол. 4498 
 регіон. економіка 4192 

Марокко 
 міжнар. екон. відносини 4272 

Наддніпрянська Україна 
 музика 5147 
Німеччина 
 мовознав. 5175 

Одеса 
 музика 5155 
Одеська обл. 
 демографія 5273 
 історія 5273 

Палестина 
 історія 5271 
Південна Україна 

 економіка 5282 
 зерн. культури 5019 
 історія 5270, 5272, 5282 
 мікробіологія 4668 
 релігія 5270 
 с.-г. меліорація 5012, 5019 
 хвороби рослин 5016 
Південно-Східна Азія 
 інвестиції (фін.) 4276 
 ботаніка 4670 
Північно-Східна Україна 
 краєзнав. 4406 
 шк. освіта 4406 
Поділля 
 історія 5291 
 неврологія 4842 
Полісся 
 економіка госп-в 4193 
 зерн. культури 5024 
Полтавська обл. 
 архіт. 5144 
 історія 5298 
 музика 5151 
Польща 
 ЗМІ 4355 
 історія 5261 
 міжнар. відносини 5277 
 право 4355 
 релігія 5261 
Правобережний Лісостеп України 
 ліс. госп-во 4991 
Придніпров'я 
 забруднення середовища 4496 
Прикарпаття 
 продукти тваринництва 4254 
 топографія 4548 
Причорноморський регіон України 
 кримінологія 4334 

Рівненщина 
 преса 4091 
Росія 
 історія 5262 
 міжнар. відносини 4160 
 політика 5262 
 теорія права 4283 

Середземне море 4989 
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Слобожанщина 
 вищі навч. закл. 4473 
 гончарство 5145 
СНД 
 бухгалтерія 5079 
Степ України 
 агротехніка 5010 
 зерн. культури 5010, 5021-22 
 шкідники рослин 5022 
Східна Європа 
 освіта 4402 
США 
 укр. еміґрація 5280 
 фінанси 4208 

Тернопільська обл. 
 географія 5253 

Україна 
 аграр. економіка 4246, 4249 
 АПК 4247 
 археол. 5245 
 банк. справа 4211 
 безробіття 4132 
 бібл. справа 4084-85 
 бібліотекознав. 4083 
 біологія 4639 
 бобові культури 4993 
 ботаніка 4639 
 бухгалтерія 5073, 5076, 5081 
 бюджет 4209, 4212 
 ветеринарія 5062 
 вища освіта 4033, 4475 
 вищі навч. закл. 4482, 4488 
 військ. історія 4287 
 гірн. справа 5084 
 ґендер. політика 4088, 4138 
 держ. адм. упр. 4307, 4369, 4374-76, 
   4383-86, 4393-94 
 економіка 4166 
 економіка п-в 4239, 5084 
 економіка праці 4181 
 економіка пром-сті 4250 
 експорт. політика 4275 
 електроенергетика 4383 
 еміґрація 4143 
 етнографія 4492 
 етнокультура 5244 

 етнологія 5290 
 етнополітика 4158 
 житл. госп-во (екон.) 4187 
 законодавство 4295, 4343, 4348 
 Збройні cили 4104 
 зерн. культури 4249 
 ЗМІ 4355, 4369 
 зовніш. політика 4162 
 зовніш. торгівля 4261 
 інвестиції (екон.) 5084 
 інновації 4033, 4192 
 інтеґрація (екон.) 4277, 4281, 4348 
 інфекц. хвороби 4862 
 інформ. ресурси 4354 
 історіографія 5258 
 історія 5267-68, 5275, 5277, 5281,  
  5289-90, 5293-94, 5296, 5299, 5301 
 кримінологія 4318, 4330 
 МВС 4482 
 медицина 4394 
 мистец. освіта 5140 
 мистецтво дизайну 5139 
 митна справа 4186 
 міжнар. відносини 4160, 5277 
 міжнар. екон. відносини 4272 
 мікробіологія 4666 
 міліція 4357 
 музика 4475 
 нац. безпека 4299 
 нац. меншини 4156 
 ОВС 4386 
 оподаткування 4291 
 освіта 4385, 4437, 5275 
 охорона країни 4116 
 охорона лісів 4366 
 п-ва культури 5073 
 п-ва пром-сті 5076, 5081 
 педагогіка 4488 
 передісторія 5244 
 пивоваріння 4239 
 підприємництво 4140, 4203, 4205, 
   4342, 4351 
 політ. об-ня 4153 
 політика 4148, 4151, 5268, 5301 
 право 4287, 4291-92, 4299-300, 4302,  
  4307, 4345, 4351, 4353-55, 4357, 4366 
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 преса 4092 
 психологія 4116 
 птахівництво 5062 
 релігія 4154, 5296 
 ринок (торг.) 4263 
 розв. регіонів 4374 
 рослинництво 4345 
 с.-г. машини 5255 
 сіл. госп-во 4993, 5289, 5294 
 соціол. 4140 
 соціол. культури 4146 
 суд. процеси (юрид.) 4327, 4356, 4358 
 суспіл. процеси 4136-37 
 телебачення 5063 
 теорія права 4283 
 техн. науки 4034 
 туризм 4260 
 фінанси 4210 
 хім. пром-сть 5099 
 церкви 5269 
 шкідники рослин 5015 
Українське Придунав'я 
 географія 5249 
Українські Карпати 

 ботаніка 4669 
УРСР 
 дошк. виховання 5274 
 історія 5274, 5285-87 

Франція 
 виховання 4445 
 вища освіта 4466 

Харківщина 
 архіт. 5144 
 історія 5278, 5292 
 ліс. госп-во 4992 
 нац. меншини 5292 

Центральна Україна 
 реконструкція міст 5143 

Черкаси 
 ботаніка 4672 
Чернігівська обл. 
 мед. закл. 4087 
 регіон. економіка 4197 
Чорне море 
 гідробіологія 4643 
 літологія 4635 
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