
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

імені ІВАНА ФЕДОРОВА" 
 
 
 

Національна 
бібліографія України 

 
 
 
 

ЛІТОПИС 
АВТОРЕФЕРАТІВ 
ДИСЕРТАЦІЙ 

 
 
 
 

Державний бібліографічний                      
покажчик України 

 
 
 
 
 

№ 4 
 

(3043—4447) 
 
 
 
 

Виходить щоквартально 
Видається з 1999 року 

 
 
 
 
 
 
 
 

Київ • 2007 

IVAN FEDOROV 
BOOK CHAMBER OF UKRAINE 

STATE RESEARCH INSTITUTION 
 
 
 

National 
bibliography of Ukraine 

 
 
 
 

CHRONICLE OF 
DISSERTATION 

SYNOPSES 
 
 
 
 

State bibliographic 
index of Ukraine 

 
 
 
 
 

№ 4 
 

(3043—4447) 
 
 
 
 

Issued quarterly 
Published since 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kyiv • 2007 



 2 

Національна бібліографія України 
Серія заснована в 1999 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Укладачі: Кочупалова Віта Олександрівна 
  Мангова Лідія Олегівна 

 
 
 
 

Редагування М. І. Давиденко 
Коректура В. Д. Одрини 

 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ  № 3730 від 17.03.99 
 

Підп. до друку 27.12.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет. 
Ум. друк. арк. 10,70. Обл.-вид. арк. 14,45. 

Тираж 226 пр.  Зам. № 161. 
 
 
 

Засновник, редакція і видавець 
Державна наукова установа 

"Книжкова палата України імені Івана Федорова" 
02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27. 

Тел. 292-30-11. 
 

З питань придбання звертатись за тел. 292-02-94. 
 
 

Виготівник  
ТОВ "Видавництво Аратта"  

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27. 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів 

видавничої справи  ДК № 1107 від 06.11.2002. 
 
 
 

© Книжкова палата України, 2007 



 3

ЗМІСТ 

0 Загальний відділ....................................................................................... 5 

00 Загальні питання науки та культури ...................................................... 5 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство............................................... 10 

070 Газети. Преса. Журналістика ................................................................ 11 

1 Філософські науки. Психологія ............................................................ 11 

2 Релігія. Теологія (Богослов’я)............................................................... 17 

3 Суспільні науки...................................................................................... 18 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи .......... 18 

316 Соціологія............................................................................................... 18 

32 Політика. Політологія............................................................................ 20 

33 Економіка. Економічні науки ............................................................... 23 

34 Право. Юриспруденція.......................................................................... 28 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа ................. 38 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб ................ 41 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля .............................................. 41 

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.  

 Фольклор ................................................................................................ 50 

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико- 

 математичних, природничих та хімічних наук.................................... 51 

51 Математика ............................................................................................ 53 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.  

 Геодезія................................................................................................... 57 

53 Фізика ..................................................................................................... 57 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія .................................................... 62 

55 Геологія. Науки про Землю................................................................... 67 

57 Біологічні науки ..................................................................................... 69 

58 Ботаніка .................................................................................................. 72 

59 Зоологія................................................................................................... 73 



 4 

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка ..................................................74 

61 Медичні науки. Охорона здоров’я ........................................................74 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому ...................................................102 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  

 Рибне господарство..............................................................................123 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі ......138 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла................................................141 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

 Будівельно-монтажні роботи...............................................................145 

7 Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.  

 Театр. Ігри. Спорт ................................................................................146 

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.  

 Літературознавство ..............................................................................151 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія ....................151 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови ......................................................151 

82 Художня література. Літературознавство ..........................................156 

9 Географія. Біографії. Історія................................................................161 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки.............................161 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.  

 Подорожі. Регіональна географія........................................................161 

929 Біографічні та подібні дослідження....................................................163 

93/94 Історія....................................................................................................163 

Іменний покажчик..........................................................................170 

Географічний покажчик ................................................................181 

 
 
 
 

_____________ 
*Передмова – див. № 1 "Літопису авторефератів дисертацій" 



 5

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

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

На ступінь доктора 
3043. Булгаков О. Б. Інформаційна технологія для управління фізико-хіміч-

ними процесами в енергетиці, що використовують явища кавітації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / Булгаков Олексій Борисович ; 
Укр. акад. друкарства, Нац. техн. ун-т України, Київ. політехн. ін-т. — Львів, 2007. 
— 32 c. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (28 назв). — [2007-2821 A] УДК 004.4:621.31 

3044. Соколова Н. А. Методи та моделі системи управління сталим розвитком 
об'єктів господарчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.13.06 / Соколова Надія Андріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. 
— 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (60 назв). — [2007-3032А] УДК 004.45:334.7 

На ступінь кандидата 

3045. Аль Шибані Салім. Метод та засоби організації розподілених баз даних 
в комп'ютерній мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.13 / Аль Шибані Салім ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2007-2806 A] УДК 004.04 

3046. Ахмед А. М. Шарадка. Метод оптимізації розподілення потоків 
комп’ютерних мереж з технологією MPLS : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Ахмед А. М. Шарадка ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— [2007-2336 A] УДК 004.7 

3047. Ашраф Абдель-Карім Хілал Абу-Аін. Синтез структури глобальних 
комп’ютерних мереж з технологією MPLS : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Ашраф Абдель-Карім Хілал Абу-Аін ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — [2007-2337 A] УДК 004.7 

3048. Бабіч Г. В. Методи пошуку несправностей в локальних обчислювальних ме-
режах та їх сегментах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.13 / Бабіч Ганна Віталіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (25 назв). — [2007-2966 А] УДК 004.732.052.42 

3049. Бобух В. А. Синтез обчислювальних структур для обробки відео-
інформації у реальному часі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.13 / Бобух Всеволод Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелект-
рон. — Х., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — [2007-2018 A] 

 УДК 004.056.55 
3050. Борячок В. М. Адаптивні моделі та методи організації поставок в систе-

мах електронної комерції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 / Борячок Валерія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-2021 A] УДК 004.7 

3051. Боярінова Ю. Є. Розвиток методів представлення інформації гіперкомп-
лексними числами та рішення прикладних задач : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Боярінова Юлія Євгенівна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т пробл. реєстрації інформації]. — К. : 2007. —  
20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3083 A] УДК 004.94 



 6 

3052. Верещагін І. І. Автоматизований синтез і моделі гнучких комп'ютерних 
професійних тренажерів широкого призначення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Верещагін Ігор Іванович ; НАН України, М-во 
освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — 
К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-2024 A] УДК 004.923 

3053. Гарасимчук О. І. Генератори імпульсних послідовностей з пуассонівсь-
ким законом розподілу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.05 / Гарасимчук Олег Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. 
— 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-3104 A] УДК 004.4 

3054. Гулак Н. К. Методи аналізу та удосконалення організаційної діяльності і 
інформаційного забезпечення поста митної служби України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Гулак Наталія Костянтинівна ; М-во 
пром. політики України, Держ. наук.-виробн. корпорація "Київ. ін-т автоматики", [Європ. 
ун-т]. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2007-3121 A] 

 УДК 004.4:339.543(477) 
3055. Даниліна Г. В. Методи аналізу трафіку гетерогенних комп'ютерних ме-

реж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Дани-
ліна Галина Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 18 (8 назв). — [2007-2833 A] УДК 004.738 

3056. Доровський Д. В. Система підтримки прийняття рішень функціональної 
діагностики промислового обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Доровський Дмитро Володимирович ; Херсон. нац. 
техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2007-3137 A] УДК 004.4:658.274 

3057. Дубова Ю. В. Модель оцінки якості каналу передавання голосової інфор-
мації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Ду-
бова Юлія Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3138 A] УДК 004.4 

3058. Єгорова О. А. Реляційна кластерна сегментація напівтонових зображень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 / Єгорова 
Олена Андріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 c. : іл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-2040 A] УДК 004.93 

3059. Ємел’яненко Т. Г. Інформаційна технологія для підтримки прийняття рі-
шень в задачах гідрогеохімічного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Ємел’яненко Тетяна Георгіївна ; Дніпропетр. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 17 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). 
— [2007-2436 A] УДК 004.4 

3060. Заставний О. М. Методи побудови спецпроцесорів та аналого-цифрових 
кодерів в базисі Галуа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.05 / Заставний Олег Михайлович ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3154 A] УДК 004.4 

3061. Зуб П. М. Моделі барицентричного усереднення та методи відновлення 
гармонічних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 01.05.02 / Зуб Павло Михайлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., 2007. — 19 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2007-2786 A] УДК 004.942 

3062. Кіренко І. О. Методи та засоби компресії інформативних сигналів сис-
тем керування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / 
Кіренко Ігор Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — [2007-2463 A] УДК 004 
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20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2995 А] УДК 004.738.5 

3069. Присяжнюк О. А. Основи концепції правового регулювання інтернет-
відносин в Україні (загальнотеоретичні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Присяжнюк Олександр Анатолійович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — 
[2007-1911 A] УДК 004.738.5:340.11](477) 

3070. Савчинський Б. Д. Контекстно-вільні граматичні конструкції для роз-
пізнавання зображень текстових та графічних документів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 / Савчинський Богдан Дмитрович ; 
НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. тех-
нологій та систем. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-2118 A] 

 УДК 004.93’1 
3071. Самохіна Н. Ф. Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, за-

соби рівневої організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 01.13.06 / Самохіна Наталія Федорівна ; НАН України, Нац. б-ка України  
ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 
[2007-2621 A] УДК 004.9:025.8 

3072. Сердюк П. В. Математичне та програмне забезпечення теплового проек-
тування резисторних надпровідних обмежувачів струму для захисту мікроелектрон-
них пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.12 / Сердюк Павло Віталійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-2629 A] УДК 004.942:621.382 
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3073. Скрипка В. М. Кластеризація обчислювального процесу в системах та 
мережах розгалуженого доступу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.13 / Скрипка Володимир Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2898 A] УДК 004.3 

3074. Сокіл В. М. Адаптивні засоби формування реакцій вузлів децентралізо-
ваних мобільних комп'ютерних мереж динамічної структури : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Сокіл Володимир Михайлович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — [2007-2648 A] УДК 004.722.2..056 

3075. Терновой М. Ю. Підхід до обробки інформації на основі деревоподібних 
баз знань зі змішаною схемою виведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Терновой Максим Юрійович ; Нац. техн. ун-т Ук-
раїни "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— [2007-1831 A] УДК 004.4 

3076. Тороєв А. А. Методи і моделі створення мобільних інформаційно-ана-
літичних систем управління кризисними ситуаціями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Тороєв Асанбек Абакірович ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— [2007-2001 A] УДК 004.7/.8 

3077. Філь Н. Ю. Моделі автоматизованого проектування засобів захисту від 
електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.12 / Філь Наталія Юріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2007-3036А] УДК 004.896:62-784.7 

3078. Халед Баракат Алі Баракат. Методи оптимізації композиційних мікро-
програмних пристроїв керування з розділенням кодів на FPGA : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Халед Баракат Алі Баракат ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 22 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2007-2143 A] УДК 004.7 

3079. Хоменко В. А. Метод та засоби експертного оцінювання властивостей 
повторно використовуваних компонентів програмного забезпечення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 / Хоменко Володимир Ана-
толійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 16 c. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 
[2007-2698 A] УДК 004.4 

3080. Храмова І. О. Дослідження інформаційних інфраструктур підготовки да-
них для прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 / Храмова Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. моделю-
вання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 20—21 (9 назв). — [2007-2702 A] УДК 004.622 

3081. Цирульник С. М. Розробка принципів побудови і структурної організа-
ції динамічної пам’яті на волоконно-оптичних лініях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Цирульник Сергій Михайлович ; Він-
ниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
[2007-2151 A] УДК 004.33 

3082. Шевченко О. В. Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інфор-
мації у автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Шевченко Ольга Вікторівна ; 
М-во трансп. та зв'язку України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. 
— Львів, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — [2007-1849 A] 

 УДК 004.93 
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005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 
3083. Варава Л. М. Методологія стратегічного управління гірничодобувними 

підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.04 / Варава Лариса Миколаївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — 
Донецьк, 2007. — 31 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (28 назв). — [2007-2973 А] 

 УДК 005.21:622.3 
3084. Воркут Т. А. Наукові основи управління логістичними системами в 

проектах розвитку ланцюгів постачань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.13.22 / Воркут Тетяна Анатоліївна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 
2007. — 39 c. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (45 назв). — [2007-2377 A] УДК 005.932 

3085. Гейєр Г. В. Управління підприємством в умовах інноваційної конкурен-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Гейєр 
Геннадій Валерійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Ба-
рановського. — Донецьк, 2007. — 32 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 
[2007-3008А] УДК 005.591.6:338.45 

3086. Кендюхов О. В. Організаційно-економічний механізм управління інте-
лектуальним капіталом підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 / Кендюхов Олександр Володимирович ; НАН України,  
Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2007. — 31 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 
(32 назви). — [2007-2983 А] УДК 005.336.4 

3087. Левківський О. П. Наукові основи забезпечення ефективності систем-
них властивостей автотранспортних засобів в проектах реалізації їх життєвого циклу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 / Левківський 
Олександр Петрович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 36 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—34 (62 назви). — [2007-1964 A] УДК 005.8:656.13 

3088. Лепа Р. М. Моделі ситуаційного механізму прийняття управлінських рі-
шень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 / Лепа 
Роман Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 36 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 30—33 (33 назви). — [2007-2988 А] УДК 005.53:519.86 

3089. Луценко І. А. Оптимальне управління технологічними процесами ба-
гатопродуктової переробки сировини за критерієм ефективності використання ре-
сурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 / Лу-
ценко Ігор Анатолійович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2007. — 36 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — [2007-2523 A] УДК 005.5 

3090. Юдін О. К. Методи структурного кодування даних в автоматизованих 
системах управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.13.06 / Юдін Олександр Костянтинович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 32 c. : іл. 
— Бібліогр.: с. 25—28 (38 назв). — [2007-2752A] УДК 005.591.6 

На ступінь кандидата 
3091. Агеєв О. Є. Організаційна модель та методи управління ризиками проектно-

орієнтованого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.22 / Агеєв Олександр Євгенійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — [2007-2167 A] УДК 005.52:005.334 

3092. Бабенко О. П. Моделі та методи формування та планування реалізації 
портфеля проектів розвитку автодоріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.22 / Бабенко Олена Павлівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — [2007-2171 A] УДК 005.8:625.72 
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3093. Єпіфанова І. М. Організація системи обслуговування технічної бази ма-
шинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 / Єпіфанова Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3143 A] УДК 005.5:621 

3094. Лашук А. М. Моделі і методи управління бюджетом проектів і порт-
фелів проектів в проектно-орієнтованих організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 / Лашук Алла Миколаївна ; Нац. транспорт. 
ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — [2007-2081 A] УДК 005.8 

3095. Носенко О. А. Оптимізація використання кадрового потенціалу під-
приємств фармацевтичного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 / Носенко Олександр Анатолійович ; М-во охоро-
ни здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 
2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — [2007-1893 A] УДК 005.95/.96:661.12 

3096. Сабадаш В. В. Розробка методів ергономічної експертизи нещасних ви-
падків у виробничих системах "людина — техніка — середовище" : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.04 / Сабадаш Володимир Вікторо-
вич ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(28 назв). — [2007-1997 A] УДК 005.642 

3097. Старкова О. В. Управління проектами ремонтно-відновлювальних робіт 
на мережах водовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.22 / Старкова Ольга Володимирівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва і 
архіт. — Х., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2007-1823 A] 

 УДК 005.1:628.2 
3098. Толбатов В. А. Моделі та методи побудови автоматизованих інтегрова-

них систем життєвого циклу виробів промислових підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Толбатов Володимир Аро-
нович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20  c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2007-2800 A] УДК 005.311.2:004.94 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 
3099. Маложон О. І. Соціально-правова культура литовсько-польського 

періоду в історії України (ХІV—ХVІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 17.00.01 / Маложон Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв. — К., 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — [2007-2090 A] 

 УДК 008(477)"13/15" 
3100. Назаренко Г. А. Виховання культури міжетнічних відносин старшоклас-

ників у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
пед. наук : спец. 13.00.07 / Назаренко Галина Анатоліївна ; Ін-т пробл. виховання 
Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
[2007-2559 A] УДК 008:37.064.3-054.57 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

3101. Лобузіна К. В. Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електрон-
них бібліотек : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / 
Лобузіна Катерина Вілентіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — 
К., 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2007-2517 A] УДК 025.4+004.738 
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070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 
3102. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жан-

рів в українській пресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.01.08 / Василенко Микита Кімович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
журналістики. — К., 2007. — 36 c. — Бібліогр.: с. 31—33 (30 назв). — [2007-2975 А] 

 УДК 070.1(477) 

На ступінь кандидата 
3103. Губарець В. В. Українська етнічна преса США та Канади (1945—1994 рр.): 

особливості висвітлення україно-американських взаємин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 / Губарець Василь Васильович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
[2007-2936 A] УДК 070(71)()“1945/1994” 

3104. Кулішенко Л. А. Проблема національного виховання в педагогічній 
пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 / Кулішенко Людмила Анатоліївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2007-2987 А] УДК 070.486:37.035.6]“1991/2004” 

3105. Поплавська В. В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів 
в газетній періодиці України та Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.08 / Поплавська Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — [2007-1983 A] УДК 070.431.5(477+438) 

3106. Шальман Т. М. Жанрові діалогічні форми сучасного українського теле-
бачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 / 
Шальман Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналісти-
ки. — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2007-2314 A] 

 УДК 070.447:621.397.13](477) 
3107. Шаповаленко Н. М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-

художнього начал у творах Івана Багряного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.08 / Шаповаленко Надія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 16  
(5 назв). — [2007-2315 A] УДК 070:821.161.2.09 

3108. Яблоновська Н. В. Преса етносів Криму: проблема національного від-
родження і діалог культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.08 / Яблоновська Наталя Всеволодівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 34 c. — Бібліогр.: с. 29—31 (27 назв). — 
[2007-2161 A] УДК 070.1:323.15](477.75) 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

3109. Алексеєнко А. П. Духовність: сутність, еволюція, форми виявлення в 
етносі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 / 
Алексеєнко Алла Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 32 c. 
— Бібліогр.: с. 27—30 (13 назв). — [2007-2329 A] УДК 130.2 
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3110. Гриньова Н. В. Таємнознавство в полі культури : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 / Гриньова Наталія Володи-
мирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 34 c. — Бібліогр.:  
с. 29—31. — [2007-2403 A] УДК 130.2:133 

3111. Дуцяк І. З. Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.06 / 
Дуцяк Ігор Зенонович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 33  c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—30 (31 назва). — [2007-2432 A] УДК 111.3 

3112. Тур М. Г. Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 / 
Тур Микола Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 36 c. 
— Бібліогр.: с. 31—33. — [2007-2003 A] УДК 141.7 

На ступінь кандидата 

3113. Бойко Ю. А. Соціально-філософський аналіз становлення громади та 
громадянського суспільства як чинників духовного розвитку соціуму (на прикладі 
України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.03 / Бойко Юрій Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
К., 2007. — 15 c. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — [2007-2354 A] УДК 130.122:316.3](477) 

3114. Войтов В. В. Соціально-філософський зміст правосвідомості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 / Войтов Володи-
мир Вікторович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16  
(7 назв). — [2007-2375 A] УДК 141.7:34.021 

3115. Гавриленко В. В. Образ тіла в культурі Давньої Греції (на матеріалі 
гомерівського епосу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 17.00.01 / Гавриленко Валерія Валеріївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2007. 
— 20 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-2378 A] УДК 130.2:821.14’02.09](38) 

3116. Глухоман І. В. Філософські інтенції у лінгвістичних вченнях Ф. де Соссюра 
та Р. Якобсона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 / Глухоман Ірина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-2391 A] УДК 1(091):165.75:81-116 

3117. Донець І. В. Феномен "Я" як динамічний символ: історико-філософський 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 / 
Донець Іван В'ячеславович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Ка-
м'янець-Поділ. держ. ун-т]. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. 
— [2007-3136 A] УДК 1(091) 

3118. Ель Гуессаб Карім.  Арабо-мусульманський світогляд у вимірі повсяк-
денного буття особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.03 / Ель Гуессаб Карім ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — [2007-2433 A] УДК 111.11 

3119. Загарницька І. І. Художнє виховання як чинник формування чуттєвої 
культури студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
соф. наук : спец. 09.00.04 / Загарницька Ірина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2225 A] 

 УДК 130.122 
3120. Іщук Н. В. Соціальна адаптація православ'я: філософський аналіз : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 / Іщук На-
талія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2007. 
— 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3168 A] 

 УДК 141.7+271.2-1 
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3121. Козловський О. Р. Релігійна свідомість і релігійні практики населення 
сучасної України як предмет соціально-філософського аналізу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 / Козловський Олег Рос-
тиславович ; Акад. пед. наук України, Ун-т вищ. освіти. — К., 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (3 назви). — [2007-1955 A] УДК 130.122 

3122. Прудникова О. В. Людський вимір у сучасному концепті соціального 
прогресу (філософсько-історичний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 / Прудникова Олена Вікторівна ; Харків. ун-т 
повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Х., 2007. — 17 c. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). 
— [2007-1915 A] УДК 130.3 

3123. Фоменко М. В. Світоглядні витоки сучасної есхатологічної свідомості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 / Фо-
менко Марина Вікторівна ; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-2690 A] УДК 140.8:2-175 

3124. Янко Ж. В. Художній твір у контексті пізнання: соціально-філософський 
аналіз (на прикладі творчості Івана Франка та Наталії Кобринської) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 / Янко Жанна Василівна ; 
Акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — [2007-1872 A] УДК 101.1:821.161.2 

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна) 

На ступінь кандидата 
3125. Смігунова О. Г. Естетика І. Канта: продуктивна уява і принцип доціль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 / 
Смігунова Олена Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
16 c. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2007-2645 A] УДК 111.852 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 
3126. Аршава І. Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.02 / Аршава Ірина Федо-
рівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. — 33 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 26—30. — [2007-2808 A] УДК 159.942:612.821 

3127. Корніяка О. М. Психологія комунікативної культури особистості шко-
ляра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 / Кор-
ніяка Ольга Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. 
— 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 35—38. — 100 пр. — [2007-3205 A] 

 УДК 159.923.2-053.5 

На ступінь кандидата 
3128. Бенько Л. С. Соціально-психологічні особливості генезу поведінки у 

студентській групі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.05 / Бенько Ліана Степанівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН Ук-
раїни, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К. : 2007. — 20 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3064 A] УДК 159.9.019.4+316.45 

3129. Бондаревська Л. Л. Переживання у структуруванні системних характе-
ристик підсвідомого (на матеріалі АСПН) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Бондаревська Людмила Леонідівна ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 
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Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2007-3078 A] УДК 159.964:371.134 

3130. Брюховецька О. В. Психологічні умови підготовки керівників загально-
освітніх навчальних закладів до управлінського спілкування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Брюховецька Олександра 
Вікторівна ; Акад. пед. наук України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. — К.: 
2007. — 20, [1] с. включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2007-3088 A] УДК 159.922:371.111]:005.3 

3131. Васильєва О. М. Психологічні передумови задоволеності молодих війсь-
кових фахівців службовою діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.09 / Васильєва Олена Миколаївна ; Нац. акад. Держ. при-
кордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2007. — 20 c. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-1935 A] УДК 159.9:355.23 

3132. Виноградна О. В. Психологічні чинники сприйняття молоддю епізодів 
насильства в художніх фільмах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.07 / Виноградна Олена Володимирівна ; Ін-т психології  
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— [2007-2025 A] УДК 159.922.8 

3133. Вознюк А. В. Формування психологічної готовності керівників освітніх 
організацій до управління атестацією педагогічних працівників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.10 / Вознюк Алла Вікторівна ; 
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. — 20 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-2930 A] УДК 159.922:371.1 

3134. Воробйова І. В. Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідо-
мості громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.06 / Воробйова Інна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 
19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-2827 A] 

 УДК 159.922+17.022.1-057.36 
3135. Гордєєва Ж. В. Розвиток регулятивної функції самооцінки у дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Гордєєва Жанна Вікторівна ; Ін-т психології  
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2007-3110 A] УДК 159.922.7 

3136. Гудима О. В. Психолого-педагогічні детермінанти моральних вчинків 
учнів молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.07 / Гудима Олександр Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Ін-т історії та філософії]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-3118 A] УДК 159.922.7 

3137. Даниленко Н. В. Формування психологічної готовності жінки до мате-
ринства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.04 / 
Даниленко Наталія Володимирівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 
К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2007-2213 A] УДК 159.9:618.2 

3138. Дзюба Т. М. Формування психологічної готовності заступника директо-
ра школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Дзюба Тетяна Михайлівна ; Центр. 
ін-т післядипмол. пед. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 20 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-2419 A] УДК 159.9:371.11 

3139. Дорофей С. В. Психологічні особливості формування здатності до логіч-
ної класифікації у молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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психол. наук : спец. 19.00.07 / Дорофей Світлана Василівна ; Ін-т психології  
ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. — 17 c. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(7 назв). — [2007-2426 A] УДК 159.922.7 

3140. Ісаєнко О. С. Агресія в системі комунікації "мати — дитина" як фактор 
соціальної дезадаптованості молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 / Ісаєнко Ольга Сергіївна ; Ін-т соц. та 
політ. психології АПН України. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— [2007-2843 A] УДК 159.9:316.6 

3141. Каленська Г. Ю. Психологічні детермінанти аутоперцепції якості життя 
хворими на невротичні розлади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук 
: спец. 19.00.04 / Каленська Галина Юріївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України. — К., 2007. — 20  c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-2844 A] 

 УДК 159.922:616.85 
3142. Когутяк Н. М. Психологічні механізми становлення автентичності 

особистості в період життєвої кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.07 / Когутяк Надія Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т  
ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (9 назв). — [2007-2063 A] УДК 159.922.6:159.923.3 

3143. Лазорко О. В. Психологічні детермінанти відповідальності менеджерів 
промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.05 / Лазорко Ольга Валеріївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
АПН України. — К., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-2080 A] 

 УДК 159.9:658 
3144. Мітлош А. В. Психологічний аналіз лідерської обдарованості членів мо-

лодіжних громадських об’єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.01 / Мітлош Антоніна Василівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Кос-
тюка АПН України. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— [2007-2254 A] УДК 159.928.22:316.46 

3145. Надюк Н. М. Формування у майбутніх менеджерів здатності до прийнят-
тя управлінських рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.10 / Надюк Наталя Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН Украї-
ни. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-2874 A] 

 УДК 159.923.5:37.035.91 
3146. Назаренко В. О. Психологічні умови розвитку комунікативної компе-

тентності керівників Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 / Назаренко Віктор Олександ-
рович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — 
Хмельницький, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-2100 A] 

 УДК 159.9:356.13(477) 
3147. Назарук Н. В. Психологічні засоби профілактики "професійного виго-

рання" вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 / Назарук Наталія Володимирівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-
ника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— [2007-2101 A] УДК 159.922.7 

3148. Носова Н. В. Особистісні детермінанти гуманізації взаємин у педагогіч-
ному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 / Носова Наталя Володимирівна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. 
пед. наук України. — К., 2007. — 22 c. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 
[2007-1894 A] УДК 159.922.7 
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3149. Павелко І. І. Гуманістична спрямованість спілкування як умова подо-
лання агресивних тенденцій у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.07 / Павелко Ірина Іванівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 
— [2007-2795 A] УДК 159.922.73 

3150. Поденко А. В. Розвиток організаторських здібностей особистості в під-
літковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 / Поденко Антон Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-1903 A] 

 УДК 159.928.23-053.6 
3151. Редько С. І. Психологічні умови розвитку управлінських здібностей май-

бутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.05 / Редько Сергій Іванович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
АПН України. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-2115 A] 

 УДК 159.9:37.035.91:33 
3152. Русова В. В. Самоактуалізація особистості як умова профільного нав-

чання старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.07 / Русова Вікторія Валеріївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Акад. 
пед. наук України. — К., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 
[2007-1924 A] УДК 159.923.2 

3153. Самохвалов О. Б. Психологічні чинники професійної адаптації інспек-
торів прикордонної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.09 / Самохвалов Олександр Борисович ; Нац. акад. Держ. прикор-
дон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2007. — 20 c. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-1805 A] УДК 159.923:356.13 

3154. Скалич Л. Й. Діагностика та формування творчого математичного мис-
лення молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.07 / Скалич Любов Йосипівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
АПН України. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). 
— [2007-2638 A] УДК 159.955-057.874 

3155. Склярук А. В. Соціальне самопочуття як чинник політичної поведінки 
особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.05 / Склярук Анастасія Володимирівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН Ук-
раїни. — К., 2007. — 24 c. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — [2007-2897 A] 

 УДК 159.923.33:316.6 
3156. Хімчук Л. І. Психологічні умови формування технічного мислення в 

учнів 1—4 класів у позаурочній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Хімчук Ліліана Іванівна ; Ін-т пед. освіти і освіти до-
рослих Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(8 назв). — [2007-2694 A] УДК 159.955:371.38 

3157. Хупавцева Н. О. Психологічний потенціал евристичної бесіди як форми 
навчальної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.07 / Хупавцева Наталія Олександрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
[2007-2915 A] УДК 159.922.7:371.331 

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

На ступінь доктора 
3158. Дзоз В. О. Гуманітарна політика України в контексті суспільної модер-

нізації (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
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д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 / Дзоз Віталіна Олексіївна ; Акад. пед. наук Ук-
раїни, Ін-т вищ. освіти. — К., 2007. — 32  c. — Бібліогр.: с. 26—28 (22 назви). — 
[2007-2418 A] УДК 165.32 

На ступінь кандидата 
3159. Голуб І. О. Феноменологічне обґрунтування пізнання психічного : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.01 / Голуб Ірина 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 c. — Біблі-
огр.: с. 13 (7 назв). — [2007-2030 A] УДК 165.62:165.12 

3160. Кипоренко О. Я. Філософський аналіз спів-буття наукового та не-науко-
вого знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.02 / Кипоренко Оксана Яківна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2006. — 18 c. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-2458 A] УДК 165.2 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
3161. Іщук А. А. Філософія "героїчної особистості" в художній літературі  

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.10 / Іщук Алла Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. 
— 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-2052 A] УДК 179.6:82.09(100)"19" 

3162. Чаплінська О. В. Філософія українського неоромантизму: параметри ро-
зуміння людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 / Чаплінська Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2007-2711 A] 

 УДК 17.022.1()“18/19” 
3163. Шигімагіна Л. А. Любов як предмет філософського дискурсу (соціаль-

но-філософський аналіз феномена) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.03 / Шигімагіна Лілія Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-2921 A] УДК 177.6 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

27 Християнство. Християнське віросповідання.  
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь доктора 

3164. Докаш В. І. Трансформація есхато-хіліастичних концептів протестантсь-
кої теології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 
09.00.11 / Докаш Віталій Іванович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. 
— К., 2007. — 36 c. —  Бібліогр.: с. 29—32. — [2007-2423 A] УДК 274-1 

На ступінь кандидата 

3165. Варнашова О. Ф. Православний військовий храм: соціально-філософсь-
кий аналіз становлення і функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 / Варнашова Олена Федорівна ; Таврійс. нац.  
ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17  
(13 назв). — [2007-2365 A] УДК 27-528.8:355 

3166. Марчишак А. Р. Трансформація православ’я в глобалізованому світі: пост-
радянський контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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спец. 09.00.11 / Марчишак Арсен Романович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України. — К., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2007-2540 A] УДК 271.2 

3167. Саннікова Т. В. Духовне виховання молодших підлітків засобами християнсь-
кої етики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / 
Саннікова Тетяна Василівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2007. 
— 20 c. : іл., схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-1806 A] УДК 27-425-053.6 

3168. Шкрібляк М. В. Роль Львівської та Перемиської єпархій в унійних про-
цесах кінця ХVІ — початку ХVІІІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 09.00.11 / Шкрібляк Микола Васильович ; Нац. ун-т "Остроз. 
акад.". — Острог, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-1853 A] 

 УДК 27-773(477+438)"15/17" 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь доктора 
3169. Калачова І. В. Методологічні засади формування соціальної статистики 

та її використання в управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.10 / Калачова Ірина Володимирівна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-
дима Гетьмана. — К., 2007. — 36 c. : іл. — Бібліогр.: 29—33 (39 назв). — 100 пр. — 
[2007-3170 A] УДК 311:316 

На ступінь кандидата 
3170. Гончар О. В. Методологічне забезпечення вибіркових обстежень малих 

підприємств сфери нефінансових послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.10 / Гончар Оксана Василівна ; Держ. акад. статистики, 
обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2007. — 21 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — [2007-3109 A] УДК 311.42:005 

316 Соціологія 

316.1/.2 Предмет та сфера соціології. Школи і напрями в соціології 
На ступінь кандидата 

3171. Літвінов С. В. Мегаметафора "простір" в системі соціологічного знання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.01 / Літвінов 
Сергій В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 c. —  
Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2007-2952 A] УДК 316.2 

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

На ступінь кандидата 
3172. Бєлікова Ю. В. Формування гендерних ідентичностей рекламою : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 / Бєлікова Юлія 
Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — [2007-2015 A] УДК 316.346.2:659.118 

3173. Гвелесіані А. Г. Диференціація грошових доходів населення: сутність і 
механізм регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 / Гвелесіані Анна Гелаївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. 
— К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-3106 A] 

 УДК 316.344:330.566.63 
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3174. Камбур А. В. Соціальна адаптація особистості в суспільстві перехідного 
типу: зміна ціннісних пріоритетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : спец. 22.00.04 / Камбур Андрій Васильович ; Гуманіт. ун-т "Запоріз.  
ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
[2007-2055 A] УДК 316.422:316.752](477) 

3175. Коноваленко Н. В. Потреби та інтереси громадянина України як скла-
дова державотворчих процесів сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 / Коноваленко Наталія Василівна ; Акад. 
пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). 
— 100 пр. — [2007-3199 A] УДК 316.3:1](477) 

3176. Лобовікова О. О. Інформаційна нерівність як соціологічна проблема : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 / Лобові-
кова Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 24 c. 
—  Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2007-2087 A] УДК 316.324.8 

3177. Рахманов О. А. Соціокультурні чинники інституціоналізації українсько-
го підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
спец. 22.00.04 / Рахманов Олександр Адольфович ; НАН України, Ін-т соціології. — 
К., 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2007-2997 А] УДК 316.334.23 

3178. Романова О. М. Соціально-філософський аналіз детермінант формуван-
ня екологічної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.03 / Романова Олена Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-2611 A] 

 УДК 316.4.066:[316.64:520/504] 
3179. Скворець В. О. Громадянське суспільство і детермінанти оптимізації йо-

го розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 / Скворець Володимир Олексійович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 
2007. — 17 с, включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2007-2641 A] 

 УДК 316.3(477) 
3180. Соловей Г. С. Ідея справедливості як основа концепції соціальної дер-

жави за доби глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 / Соловей Галина Сергіївна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН Ук-
раїни. — К., 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2007-1821 A] УДК 316.323.65 

3181. Шидловський Д. О. Політична комунікація як об’єкт соціологічного до-
слідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 / 
Шидловський Дмитро Олександрович ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. 
упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2007-2321 A] 

 УДК 316.334.3 

316.6 Соціальна психологія 

На ступінь кандидата 
3182. Єрескова Т. В. Еволюція національної самосвідомості в період суспіль-

них трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
спец. 22.00.04 / Єрескова Тетяна Володимирівна ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. 
та муніцип. упр.", [Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3144 A] УДК 316.64 

3183. Хлопоніна Н. Є. Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімей-
ного спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.05 / Хлопоніна Наталія Євгенівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. 
— К., 2007. — 16 c. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2007-2696 A] 

 УДК 316.6-058.833 



 20 

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. 
Соціологія комунікації 

На ступінь доктора 

3184. Аймаганбетова О. Х. Крос-культурні дослідження структури міжетніч-
них відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 
19.00.05 / Аймаганбетова Ольга Хабіжанівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України. — К., 2007. — 31 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—27. — [2007-2805 A] 

 УДК 316.733+316.454 

На ступінь кандидата 
3185. Приходько Т. В. Стилі життя молоді як соціальне явище в умовах сучас-

ного українського буття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 / Приходько Тетяна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2007-2603 A] 

 УДК 316.728-053.6(477) 
3186. Шевченко Н. В. Вища освіта як механізм формування кар'єрного ресур-

су спеціаліста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 
22.00.04 / Шевченко Наталя Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2007. — 17 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2007-1 848 A] УДК 316.74:378 

32 Політика. Політологія 

На ступінь доктора 
3187. Липовська Н. А. Управління інституціональним розвитком Державної митної 

служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 
25.00.03 / Липовська Наталія Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — К., 2007. — 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (47 назв). — [2007-2509 A] 

 УДК 32.075:339.543](477) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 
3188. Бавико О. Є. Політична опозиція гетьманатові П.Скоропадського 

(квітень — грудень 1918 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 / Бавико Олександр Євгенович ; НАН України, Ін-т політ. і 
етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса . — К. : 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-3058 A] УДК 321.01(477)“1918” 

3189. Грищук М. В. Місцеве самоврядування в Україні: політико-правові аспекти 
становлення і розвитку на сучасному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 / Грищук Микола Володимирович ; Одес. нац. 
юрид. акад. — Одеса, 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2007-2832 A] 

 УДК 321:352](477) 
3190. Осельська О. С. Метарегіональна парадигма сучасної політичної регіо-

налістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 / 
Осельська Олена Сергіївна ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. —  
18 c. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-1897 A] УДК 321.013 

3191. Паламарчук М. О. Ефективність механізмів народовладдя як основа 
внутрішньополітичної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 21.01.01 / Паламарчук Максим Олександрович ; Рада нац. 
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безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2007. — 16 c. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2007-2880 A] УДК 321.01/.02(477) 

3192. Сергієнко Т. І. Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського 
суспільства в контексті державотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 / Сергієнко Тетяна Іванівна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 20  c. — Бібліогр.: с. 15—18  
(29 назв). — [2007-2291 A] УДК 321.013 

3193. Шкуренко К. О. Проблеми партійної розбудови незалежної України у 
вимірах демократичних стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 / Шкуренко Каміла Олексіївна ; Миколаїв. держ. гуманіт. 
ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2007. — 16 c. —  Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 
[2007-1854 A] УДК 321.7(477) 

323 Внутрішня політика. Національні питання.  
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 

3194. Бутовська-Ілюшко І. О. Політичне прогнозування як засіб забезпечення 
ефективності функціонування сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 / Бутовська-Ілюшко Ірина Олександ-
рівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 20 c. 
— Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2007-2190 A] УДК 323.2:316.3 

3195. Гама Алі Кадер Макван. Курдська проблема в контексті врегулювання 
іракської кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.04 / Гама Алі Кадер Макван ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. 
— 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2007-2029 A] УДК 323.15(567)() 

323(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 
3196. Гон М. М. Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєн-

ний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.05 / Гон 
Максим Мойсейович ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К., 
2007. — 34 c. — Бібліогр.: с. 26—31 (46 назв). — [2007-2032 A] УДК 323.1(477.8) 

3197. Татаренко Т. М. Регіональний вимір сучасного політичного розвитку 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 / Татарен-
ко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 
2007. — 39 c. — Бібліогр.: с. 32—34 (30 назв). — [2007-2672 A] УДК 323.174(477) 

На ступінь кандидата 
3198. Гаспарян М. В. Створення системи моніторингу соціально-політичних 

процесів в Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 / Гаспарян Михайло Володимирович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсь-
кого. — Сімферополь, 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2007-3105 A] 

 УДК 323.233(477.75) 

324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії 

На ступінь кандидата 
3199. Зурабян Г. Г. Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму у 

2006 році : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 / 
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Зурабян Гагік Гарнікович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3162 A] 

 УДК 324:329.14](477.75)“2006” 

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

На ступінь кандидата 

3200. Калашнюк Є. О. Політичні імперативи інформаційного суспільства в 
контексті євроінтеграційних процесів (на прикладі Європейського Союзу, Респуб-
ліки Італія і України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 / Калашнюк Євгенія Олександрівна ; НАН України, Ін-т світ. еконо-
міки і міжнар. відносин. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). —  
[2007-2788 A] УДК 327.7:316.324 

3201. Свентицька О. В. Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжна-
родної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.03 / Свентицька Олеся Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2999 А] 

 УДК 327:323.2:[070+654.19 

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

3202. Рижков М. М. Доктринальний вимір стратегій зовнішньої політики США: 
від стримування до глобальної демократизації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 / Рижков Микола Миколайович ; НАН України, 
Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2007. — 47 c. — Бібліогр.: с. 37—42 
(35 назв). — [2007-2799 A] УДК 327.5(73) 

На ступінь кандидата 

3203. Іванов Є. В. Еволюція зовнішньої політики Болгарії в 1985—1991 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.02 / Іванов Євген Ва-
лентинович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 18 c. — Бібліогр.: 
с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3164 A] УДК 327(497.2)“1985/1991” 

3204. Кан Ден Сік. Політико-системний аспект об’єднання країни в стратегії 
Республіки Корея : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.04 / Кан Ден Сік ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 
2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2007-2845 A] 

 УДК 327.56(519.5) 
3205. Хуан Цинь. Інформаційна політика Китайської Народної Республіки в 

сучасних міжнародних відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.03 / Хуан Цинь ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2007-2147 A] УДК 327:659.44](510) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь доктора 
3206. Чекаленко Л. Д. Зовнішньополітичні механізми забезпечення національ-

ної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 
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23.00.04 / Чекаленко Людмила Дмитрівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин. — К., 2007. — 34  c. — Бібліогр.: с. 26—29 (48 назв). — [2007-2154 A] 

 УДК 327.7(477) 

329 Політичні партії та рухи 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 
3207. Бородай А. В. Становлення політичного центризму в партійному житті 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 / 
Бородай Андрій Володимирович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Донец. 
нац. ун-т]. — Сімферополь, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2007-3082 A] УДК 329.055.3](477) 

3208. Постол А. А. Ідеологічні домінанти діяльності політичних партій в умо-
вах демократизації українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 / Постол Анатолій Анатолійович ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
[2007-2599 A] УДК 329.1/.6(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
3209. Одягайло Б. М. Ґенеза та глобалізаційна адаптивність національних еко-

номічних систем (інституціоналістський підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 / Одягайло Борис Михайлович ; Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 24—30 (56 назв). — [2007-2568 A] УДК 330.1 

3210. Шинкарук Л. В. Нагромадження основного капіталу та тенденції його 
відтворення в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.01 / Шинкарук Лідія Василівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України". — К., 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(40 назв). — [2007-2743 A] УДК 330.14.01(477) 

На ступінь кандидата 

3211. Астахова К. В. Розвиток інститутів освітньої сфери у трансформаційній 
економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / 
Астахова Катерина Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманіт. 
ун-т "Нар. укр. акад."]. — Х. : 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
Б.т. — [2007-3054 A] УДК 330.341.2:37](477) 

3212. Бойко А. В. Формування інвестиційних ресурсів регіону (на прикладі 
Черкаської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 / Бойко Аліна Василівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Пол-
тава, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-3074 A] 

 УДК 330.322(477.46) 
3213. Кужелєва Г. О. Інвестиційна діяльність господарюючих суб'єктів у транс-

формаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 / Кужелєва Ганна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. 
— 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2007-3018А] УДК 330.322.01 
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3214. Кузьменко В. В. Економічна безпека та сталий розвиток: взаємодія  
на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 / Кузьменко Вікторія Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. 
— 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2007-3019А] УДК 330.342:332.14 

3215. Левіна І. В. Інтелектуальний капітал: концептуальні основи відтворення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / Левіна 
Ілона Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 16 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (10 назв). — [2007-3020А] УДК 330.14:330.31 

3216. Луцків О. М. Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Луцків 
Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2007. — 19 c. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2007-2866 A] УДК 330.341.1:332.146.2 

3217. Шевченко А. В. Організаційно-економічний механізм управління перс-
пективним розвитком інноваційної діяльності підприємства : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / Шевченко Анна Валеріївна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
[2007-2317 A] УДК 330.341.1 

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

На ступінь кандидата 
3218. Кизима І. С. Стимулювання ефективної праці медичного персоналу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 / Кизима Ірина Сер-
гіївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Кіровогр. нац. техн. ун-т]. — 
К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-3177 A] 

 УДК 331.101.38:616-051 
3219. Клокар О. О. Мотивація трудової діяльності працівників реструктуризо-

ваних сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Клокар Олег Олександрович ; Білоцерків. держ. 
аграр. ун-т. — Біла Церква, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 
100 пр. — [2007-3185 A] УДК 331.101.3:631.11 

3220. Ковенська О. А. Формування трудового потенціалу рекреаційних зон 
України (на прикладі СЕЗ "Курортополіс Трускавець") : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 / Ковенська Оксана Аркадіївна ; НАН 
України, Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2007-3017А] УДК 331.5 

3221. Прилуцька Л. А. Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х — на початку 
30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 / Прилуцька Людмила Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-2601 A] 

 УДК 331.57(477.54)“19” 

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

На ступінь кандидата 
3222. Жуковська А. Ю. Трансформація національних систем державного 

регулювання економіки під впливом глобальних чинників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : cпец. 08.00.03 / Жуковська Аліна Юріївна ; Тернопіл. 
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нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2007. — 23 c. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 
100 пр. — [2007-3146 A] УДК 332.024 

3223. Карпов І. Ю. Механізми формування та реалізації регіональних страте-
гій розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 / Карпов Ігор Юрійович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — Одеса, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— [2007-2848 A] УДК 332.1+353.1 

3224. Колянко О. В. Управління інвестиційними процесами і його вплив на 
розвиток виробничого потенціалу промисловості регіону : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Колянко Оксана Володимирівна ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2007. — 19 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3197 A] УДК 332.146:330.322 

3225. Кушнірецька О. В. Розвиток регіональної енергетичної політики: кон-
цептуальні засади та напрямки реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Кушнірецька Оксана Василівна ; НАН України,  
Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
[2007-2860 A] УДК 332.021 

3226. Шашула Л. О. Організаційно-економічні засади екологізації сільсько-
господарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 / Шашула Людмила Олексіївна ; НАН України, Рада по 
вивч. продуктив. сил України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—19 (20 назв). — [2007-3041А] УДК 332.3:502.175 

3227. Шевчук Я. В. Депресивні територіальні суспільні системи та напрямки 
їх санації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / 
Шевчук Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів,  2007. — 
20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — [2007-2920 A] УДК 332.12.055.3 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь доктора 
3228. Вожжов А. П. Природа і механізм трансформації банківських ресурсів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 / Вожжов Анатолій 
Павлович ; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. — Суми, 2007. — 37 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (75 назв). — 100 пр. — [2007-3099 A] УДК 336.71 

На ступінь кандидата 
3229. Брус С. І. Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Брус Світлана 
Іванівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К.:  
2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 110 пр. — [2007-3087  A] 

 УДК 336.717.71(477) 
3230. Грищенко О. О. Управління поточними пасивами банку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Грищенко Оксана Олександ-
рівна ; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України,  [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — 
Суми, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2007-3115 A] УДК 336.71 

3231. Сердюк О. М. Вплив податків на функціонування та вибір стратегії про-
мислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 / Сердюк Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. 
— Донецьк, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-3031А] 

 УДК 336.228:658.1 
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338 Економічне становище. Економічна політика.  
Управління та планування в економіці. Галузева економіка. 

Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 
3232. Вахненко Т. П. Формування, економічна роль і регулювання зовнішньо-

го боргу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 / 
Вахненко Тетяна Петрівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 
України". — К., 2007 . — 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32. — [2007-3007А] 

 УДК 338.273.3:338.246 
3233. Лопатинський Ю. М. Інституціональна трансформація аграрного секто-

ра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 / Лопа-
тинський Юрій Михайлович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 
України". — К., 2007. — 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). — [2007-2520 A] 

 УДК 338.43.01 
3234. Цюцюра С. В. Управління інноваційними проектами модернізації під-

приємств енергоємних галузей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.13.22 / Цюцюра Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. — К., 2007. — 32 c. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29 (46 назв). — [2007-2152 A] 

 УДК 338.24 

На ступінь кандидата 
3235. Бистрова І. О. Організаційно-економічні засади розвитку ринку зерна : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Бистрова 
Ірина Олександрівна ; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2007. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3068 A] 

 УДК 338.433:664.7 
3236. Долгошея Н. О. Удосконалення механізму страхового захисту підприємств 

аграрного сектора АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 / Долгошея Наталя Олександрівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — 
Миколаїв, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-2941 A] 

 УДК 338.246:631.1 
3237. Дурицька Г. В. Економічне регулювання зовнішньоекономічної діяль-

ності промислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 / Дурицька Галина Володимирівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. 
— Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-2836 A 

 УДК 338.242:339.94 
3238. Єдинак Т. С. Державне регулювання та контроль операцій з давальниць-

кою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Єдинак Тетяна Сергіївна ; Гуманіт. 
ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-2837 A] УДК 338.246.025.2:339.97 

3239. Кукарцева С. В. Механізм забезпечення комлексності регіонального 
розвитку промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.07.01 / Кукарцева Світлана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т технології та дизайну. 
— К., 2006. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-2949 A] УДК 338.45 

3240. Юспін О. В. Напрями оптимізації структури енергетичної галузі України 
в контексті економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 21.04.01 / Юспін Олександр Вадимович ; Рада нац. безпеки і оборони Ук-
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раїни, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — [2007-3044А] УДК 338.246.87:620.9 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 
3241. Дєєва Н. М. Науково-методологічні основи формування, оцінки і управ-

ління потенціалом соціалізації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 / Дєєва Надія Миколаївна ; Дніпропетр. нац. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 35 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). 
— 150 пр. — [2007-3132 A] УДК 338.2:339.564](477) 

На ступінь кандидата 
3242. Бреус С. В. Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі 

технологічної реструктуризації промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 / Бреус Світлана Василівна ; Рада нац. безпеки і 
оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2007-2819 A] УДК 338.23:33.341.1](477) 

3243. Маєвська Н. В. Механізми державного управління екологізацією над-
рокористування у вугільній промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Маєвська Наталія Валеріївна ; До-
нец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). 
— [2007-2526 A] УДК 338.246.025.2:622.33](477) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь доктора 
3244. Гарбар Г. А. Становлення і розвиток соціокультурного інституту гостин-

ності в українському туризмі: остання третина ХІХ ст. — 1990 р. (на матеріалі Мико-
лаївської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 17.00.01 / 
Гарбар Галина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 39 c. 
— Бібліогр.: с. 34—36 (24 назви) та в підрядк. прим. — [2007-2202 A] 

 УДК 338.48(477.73)(091) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь кандидата 
3245. Веремейчик О. Ф. Стратегія маркетингової діяльності підприємства на 

ринку легкових автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 / Веремейчик Олександр Федорович ; Донец. нац. ун-т еконо-
міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3094 A] УДК 339.138:629.331 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 

На ступінь кандидата 
3246. Волощенко В. С. Прогнозування та державне регулювання зовнішньо-

торговельної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 / Волощенко Вікторія Сергіївна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-
дима Гетьмана. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — [2007-3100 A] УДК 339.54(477) 
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339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. 
Міжнародні економічні відносини. Світове господарство.  

Глобалізація економіки 

На ступінь доктора 

3247. Кальченко Т. В. Імперативи системної взаємодії у формуванні глобаль-
ної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.02 / Кальченко Тимур Валерійович ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. 
— К., 2007. — 30  c. : іл. — Бібліогр.: с. 26—27 (35 назв). — [2007-2454 A] 

 УДК 339.9:330.34 

34 Право. Юриспруденція 

На ступінь кандидата 
3248. Рижков А. Г. Юридична термінологія корейської мови: структура та 

семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 
/ Рижков Андрій Геннадійович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського. — 
К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-1920 A] УДК 34(38) 

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

На ступінь доктора 
3249. Дудченко В. В. Традиція правового плюралізму: західна та східна інтер-

претація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 / 
Дудченко Валентина Віталіївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 35 c. — 
Бібліогр.: с. 28—32. — [2007-2835 A] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 

3250. Гладун В. О. Політико-правові погляди Ісмаїла Гаспринського : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Гладун Віктор 
Олексійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — [2007-2775 A] УДК 340.12:32 

3251. Гнатюк М. Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації пра-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Гна-
тюк Мар’яна Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
— К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2205 A] УДК 340.1 

3252. Завальний А. М. Юридичні факти в сфері здійснення правоохоронної 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
/ Завальний Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 c. 
—  Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3147 A] УДК 340.1 

3253. Іваненко О. В. Сутність юридичної відповідальності та роль право-
охоронних органів у її забезпеченні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.01 / Іваненко Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3163 A] 

 УДК 340.132 
3254. Коваль Н. Є. Мовні засоби аргументації в юридичному дискусі (на ма-

теріалі англомовних законодавчих та судових документів) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Коваль Наталія Євгенівна ; Одес. 
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нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
[2007-2472 A] УДК 340.134:811.111’276.6 

3255. Поклонська О. Ю. Пострадянський розвиток держави та права в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Пок-
лонська Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-2594 A] УДК 340.15(477) 

3256. Попадинець Г. О. Український світоглядно-філософський гуманізм як 
засада розвитку національної правової культури : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 12.00.12 / Попадинець Галина Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
[2007-2598 A] УДК 340.12(477) 

3257. Прохоренко М. М. Система військового законодавства України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Прохоренко 
Михайло Михайлович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 17 (5 назв). — [2007-2604 A] УДК 340.13:355](477) 

3258. Смазнова І. С. Філософсько-правовий аналіз тероризму та боротьби з 
ним : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 / 
Смазнова Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 18 c. — Біблі-
огр.: с. 14—15 (7 назв). — [2007-3001 А] УДК 340.12:328.28 

3259. Спаський А. С. Правовідносини за участю органів внутрішніх справ у 
надзвичайних ситуаціях: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Спаський Андрій Сергійович ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). —  
[2007-2000 A] УДК 340.111.5:351.743.078.1](477) 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

3260. Тараба Н. В. Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінансуванням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Тараба На-
талія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18  c. — Біблі-
огр.: с. 16 (4 назви). — [2007-2668 A] УДК 341.96:347.45/.47 

3261. Чижмарь К. І. Міжнародні стандарти рівноправ’я та захисту прав жінок 
та практика України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 / Чижмарь Катерина Іванівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради Ук-
раїни. — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2007-2157 A] 

 УДК 341.231.14(477) 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

3262. Майданник О. О. Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 / 
Майданник Олена Олексіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 
2007. — 36 c. — Бібліогр.: с. 30—32 (23 назви) та підрядк. прим. — [2007-1967 A] 

 УДК 342.53(477) 
3263. Приймаченко Д. В. Адміністративна діяльність митних органів у сфері 

реалізації митної політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 / Приймаченко Дмитро Володимирович ; Нац. акад. 
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держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 40 c. — Бібліогр.: с. 32—36. — 
[2007-1985 A] УДК 342.951:339.543 

На ступінь кандидата 

3264. Буряк Т. М. Конституційно-правова регламентація об'єктного складу 
місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.02 / Буряк Тарас Михайлович ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2007-2822 A] 

 УДК 342.25(477) 
3265. Грабар Н. М. Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / 
Грабар Наталія Михайлівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2007. — 16 c. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2007-3010А] УДК 342.95:314.745.22](477) 

3266. Заблоцький В. В. Мовна політика в Україні: стан та напрями оптимізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 / Заблоць-
кий Володимир Валентинович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 
16 c. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2007-2224 A] УДК 342.725(477) 

3267. Ігонін Р. В. Організаційно-правові засади діяльності суб'єктів виконав-
чого провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 / Ігонін Руслан Владиславович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — 
Ірпінь, 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-2841 A] УДК 342.9 

3268. Карнарук Н. В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Кар-
нарук Наталія Віленівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. 
— 21 c. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2007-2846 A] УДК 342.97(477) 

3269. Мотиль І. І. Становлення та розвиток внутрішніх функцій української 
держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / 
Мотиль Іван Іванович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: 
с. 16 (6 назв). — [2007-2555 A] УДК 342.1+321.01](477) 

3270. Новицька Н. Б. Організаційно-правові аспекти інформаційної культури 
в управлінській діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук 
: спец. 12.00.07 / Новицька Наталія Борисівна ; Нац. акад. держ. податк. служби 
України. — Ірпінь, 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-1976 A] 

 УДК 342.5 
3271. Носенко О. В. Інститути конституційного права України: проблеми тео-

рії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
/ Носенко Олексій Віталійович ; Ін-т законодав. Верховної Ради України. — К., 2007. 
— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-2879 A] УДК 342.5(477) 

3272. Пашинський В. Й. Конституційно-правовий статус військовослужбовців 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / 
Пашинський Володимир Йосипович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. —  
19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-2579 A] УДК 342.742(477) 

3273. Піддубний О. Ю. Правове становище сільськогосподарських інспекцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Піддубний 
Олексій Юрійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2007-2884 A] УДК 342.9:631.16 

3274. Полховська І. К. Конституційний принцип рівності людини і грома-
дянина в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
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12.00.02 / Полховська Інна Костянтинівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-1906 A] УДК 342.72(477) 

3275. Продаєвич В. О. Місце адміністративної відповідальності в системі 
заходів адміністративного примусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 / Продаєвич Валентин Олександрович ; Ін-т законодав. 
Верховної Ради України. — Одеса, 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 
[2007-2887 A] УДК 342.9 

3276. Рябець К. А. Адміністративно-правове регулювання екологічної діяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ря-
бець Катерина Анатоліївна ; Ін-т законодав. Верховної Ради України. — К., 2007. — 
18 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2116 A] УДК 342.9:502.17 

3277. Сиротяк М. Р. Захист прав потерпілого в провадженні в справах  
про адміністративні  правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Сиротяк Михайло Романович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 
— [2007-2635 A] УДК 342.9:343.211.3 

3278. Чорномаз О. Б. Адміністративно-правове регулювання правовідносин у 
сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Чорномаз Оксана Богданівна ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). 
— [2007-3040А] УДК 342.951:656.053.431](477) 

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

На ступінь доктора 

3279. Дудоров О. О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподат-
кування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.08 / Дудоров Олександр Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2007. — 34 c. — Бібліогр.: с. 25—32. — [2007-2978 А] УДК 343.359.2(477) 

3280. Лобойко Л. М. Методи правового регулювання у кримінальному процесі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 / 
Лобойко Леонід Миколайович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2007. — 36 c. — Бібліогр.: с. 30—34 (53 назви). — [2007-2516 A] 

 УДК 343.131(477) 
3281. Удалова Л. Д. Теоретичні засади отримання вербальної інформації у 

кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : спец. 12.00.09 / Удалова Лариса Давидівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2007. — 28, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 23—26. — [2007-2680 A] 

 УДК 343.144+343.132](477) 

На ступінь кандидата 

3282. Абакумова Ю. В. Кримінальна відповідальність особи за вчинення зло-
чину при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Абакумова Юлія Вікторівна ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 23 c. — Бібліогр.: с. 19—20 
(9 назв). — [2007-2325 A] УДК 343.3/.7(477) 
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3283. Алєксєйчук В. І. Огляд місця події: тактика і психологія : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Алєксєйчук Вікторія 
Іванівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 c. —  
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-2330 A] УДК 343.98 

3284. Бабенко А. М. Запобігання органами внутрішніх справ незаконному 
культивуванню наркотиковмісних рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Бабенко Андрій Миколайович ; Акад. адвокатури Украї-
ни. — К., 2007. — 18 c. —  Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2007-2009 A] УДК 343.575 

3285. Балобанова Д. О. Теорія криміналізації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Балобанова Дар'я Олександрівна ; Одес. 
нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). 
— [2007-2810 A] УДК 343.2.01 

3286. Бахуринська О. О. Кримінально-правова характеристика порушення ви-
мог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Бахуринська Олена Олександ-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — [2007-2340 A] УДК 343.3/.7(477) 

3287. Болдарь Г. Є. Незаконні дії у разі банкрутства: проблеми кримінально-
правової кваліфікації та вдосконалення законодавства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Болдарь Галина Євгенівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ]. — Львів, 2007. — 20 c. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3076 A] УДК 343.535 

3288. Калужна О. М. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Калужна 
Оксана Михайлівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (13 назв). — [2007-3015А] УДК 343.982.4:343.51 

3289. Капустіна М. В. Методика розслідування крадіжок вантажів на заліз-
ничному транспорті, вчинених злочинними групами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Капустіна Марієтта Владиславівна ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — [2007-2455 A] УДК 343.98:629.4 

3290. Ковальчук С. О. Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах 
змагальності та диспозитивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.09 / Ковальчук Сергій Олександрович ; Одес. нац. юрид. акад., 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Одеса, 2007. — 20 c. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3187 A] УДК 343.131.5 

3291. Литвинчук О. І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / 
Литвинчук Олександр Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2510 A] УДК 343.131/.132(477) 

3292. Лукаш А. С. Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація 
та їх попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 / Лукаш Анастасія Сергіївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-2522 A] 

 УДК 343.9:343.541 
3293. Лупіносова О. М. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної 

оборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / 
Лупіносова Оксана Миколаївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2007-2865 A] УДК 343.611 

3294. Полянський Є. Ю. Призначення покарання за кримінальним правом США : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Полянсь-
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кий Євген Юрійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 17 c. — Бібліогр.:  
с. 14 (6 назв). — [2007-1982 A] УДК 343.24(73) 

3295. Раєцька Л. В. Кримінологічні засади протидії наркоманії в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Раєцька 
Людмила Василівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.:  
с. 17 (6 назв). — [2007-2280 A] УДК 343.976:351.761.3 

3296. Сєрих О. В. Деліктологія порушень митних правил : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Сєрих Олена Василівна ; 
Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14  
(5 назв). — [2007-2894 A] УДК 343.35:336.24 

3297. Сливич І. І. Юридичні факти в кримінальному процесі України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Сливич Іван 
Іванович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— [2007-1815 A] УДК 343.1(477) 

3298. Фунікова О. В. Теоретичні основи класифікації запитань у криміналісти-
ці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Фуні-
кова Олена Володимирівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-2692 A] УДК 343.98.06 

3299. Шеховцова Л. І. Емоційний стан особи, яка вчинила злочин, за кримі-
нальним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 / Шеховцова Лілія Ігорівна ; Акад. адвокатури України. 
— К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-1851 A] 

 УДК 343.6:159.942.5-058.55](477) 
3300. Щегель Н. І. Кримінальне переслідування: зміст та форма : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Щегель Ніна Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). —  
[2007-1861 A] УДК 343.1(477) 

3301. Яра О. С. Кримінологічні аспекти запобігання некорисливої насильниць-
кої злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 / Яра Олена Сергіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-1874 A] УДК 343.6(477) 

346 Господарське право.  
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь доктора 
3302. Подцерковний О. П. Грошові зобов'язання учасників господарських 

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 / 
Подцерковний Олег Петрович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 
2007. — 36 c. — Бібліогр.: с. 29—33. — [2007-1979 A] УДК 346.62 

На ступінь кандидата 

3303. Бабенко В. В. Доказування в господарському процесі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Бабенко Вікторія Вікторів-
на ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва, [Акад. праці і соц. 
відносин]. — К. : 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 120 пр. — [2007-3057 A] 

 УДК 346.91:347.94 
3304. Бігняк О. В. Підприємництво як предмет правового регулювання в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Біг-
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няк Олександр Валентинович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Одес. нац. 
юрид. акад.]. — Донецьк, 2007. — 17 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-3069 A] УДК 346.26(477) 

3305. Гуцу С. Ф. Правове регулювання відпусток цільового призначення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Гуцу 
Світлана Федорівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — [2007-2410 A] УДК 346.1 

3306. Деркач Е. М. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним 
транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.04 / Деркач Елла Михайлівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — До-
нецьк, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-2834 A] УДК 346.463 

3307. Єригіна Г. П. Правовий режим власних надходжень бюджетних науко-
вих установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / 
Єригіна Галина Петрівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2007. 
— 20 c. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2007-2839 A] УДК 346.1:001.32 

3308. Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній за законодавством 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / 
Лукач Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. —  
18 c. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — [2007-2521 A] УДК 346.245+346.546.7](477) 

3309. Чайкін І. Б. Правове регулювання страхування ризиків на ринках фі-
нансових послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.04 / Чайкін Ігор Борисович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2007. — 22 c. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2007-1844 A] УДК 346:368 

347 Цивільне право. Судовий устрій  

На ступінь кандидата 

3310. Доманова І. Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному 
праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 / Доманова Ірина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. 
— 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — [2007-2424 A] УДК 347(477) 

3311. Молодико К. Ю. Гарантії фінансових установ як засіб цивільно-право-
вого захисту прав та інтересів учасників цивільних відносин : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Молодико Кирило Юрійович ; 
НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2007. — 19 c. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2552 A] УДК 347(477) 

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

На ступінь кандидата 

3312. Харченко О. С. Підстави припинення права власності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Харченко Олеся Степа-
нівна ; НДІ приват. права і підприємництва, Акад. прав. наук України. — К., 2007. — 
20 c. —  Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2801 A] УДК 347.23 

3313. Яніцький В. П. Порядок набуття права власності на земельну ділянку в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Яніць-
кий Василь Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 
К., 2007. — 18 c. —  Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2007-1871 A] УДК 347.235(477) 
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347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 

3314. Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майно-
вих відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 
/ Яроцький Віталій Леонідович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2007. — 40 c. —  Бібліогр.: с. 33—36. — [2007-1881 A] УДК 347.457 

На ступінь кандидата 

3315. Блажівська О. Є. Договір про спільну діяльність : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Блажівська Оксана Євгенівна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-2769 A] УДК 347.45/.47 

3316. Веретельник Л. К. Систематизація договорів у цивільному праві : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Веретельник 
Ламара Котеївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 19 c. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (9 назв). — [2007-2371 A] УДК 347.44 

3317. Добровольська В. В. Правові засади державного регулювання підприєм-
ницької діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.04 / Добровольська Володимира Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т екон.-прав. дослідж., [Одес. нац. юрид. акад.]. — Донецьк, 2007. — 17 c. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3133 A] УДК 347.4(477) 

3318. Загородній С. А. Договір про професійну підготовку у вищому навчаль-
ному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 / Загородній Сергій Андрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. 
— 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2007-3148 A] УДК 347.44 

3319. Новікова В. В. Правова природа безвідплатних договорів у цивільному 
праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 / Новікова Вікторія Валентинівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2007-1891 A] 

 УДК 347.44(477) 
3320. Проценко І. О. Види забезпечення належного виконання зобов'язань у 

цивільному праві України: єдність та диференціація : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Проценко Ігор Олексійович ; Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2007-2605 A] 

 УДК 347.441.26(477) 
3321. Слома В. М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових 

зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / 
Слома Валентина Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 
18 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2007-1817 A] УДК 347.441.26(477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства 

На ступінь кандидата 
3322. Аблятіпова Н. А. Інститут піклування над повнолітніми дієздатними 

особами за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Аблятіпова Наталя Айдерівна ; Одес. нац. юрид. 
акад. — Одеса, 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3049 A] 

 УДК 347.646(477) 
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347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

3323. Колянковська Т. О. Правове регулювання перевезень вантажів в пря-
мому змішаному сполученні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 / Колянковська Тетяна Олександрівна ; Одес. нац. юрид. акад. 
— Одеса, 2007. — 19 c. — Бібліогр.: 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3198 A] 

 УДК 347.763(477) 

347.73 Фінансове право 

На ступінь кандидата 

3324. Маринів Н. А. Податкова перевірка як організаційно-правова форма реаліза-
ції податкового контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 / Маринів Наталія Анатоліївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-2538 A] 

 УДК 347.73 

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

проектів, найменувань тощо 

На ступінь кандидата 

3325. Кривошеїна І. В. Фірмове найменування: регулювання та правова охо-
рона за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 / Кривошеїна Інга Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-2494 A] 

 УДК 347.774(477) 

347.78 Мистецька та літературна власність. Авторське право 

На ступінь кандидата 

3326. Жилінкова О. В. Договори в сфері реалізації майнових прав на музич-
ний твір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / 
Жилінкова Олена Вячеславівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецько-
го. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-2784 A] УДК 347.78 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

3327. Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 / Овчаренко 
Олена Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 
20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-1895 A] УДК 347.962 

3328. Перунова О. М. Процесуальні акти-документи з цивільних справ : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Перунова Оле-
на Миколаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — [2007-2582 A] УДК 347.965.43 
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349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

3329. Ярошенко О. М. Джерела трудового права України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 / Ярошенко Олег Миколайо-
вич ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 42 c. — Біблі-
огр.: с. 35—38 (41 назва). — [2007-2163 A] УДК 349.2(477) 

На ступінь кандидата 

3330. Безусий В. В. Правове регулювання працевлаштування в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Безусий Вадим 
Вікторович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16  
(6 назв). — [2007-2813 A] УДК 349.22:331.1](477) 

3331. Головань Т. Г. Сумісництво та суміщення професій (посад) в трудовому 
праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Го-
ловань Тетяна Георгіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2394 A] УДК 349.22 

3332. Ніколайченко Г. М. Представництво у трудовому праві України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Ніколайченко 
Галина Михайлівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2007-1889 A] УДК 349.2(477) 

3333. Сімутіна Я. В. Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі 
(правові проблеми) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 / Сімутіна Яна Володимирівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-1810 A] 

 УДК 349.232:331.2 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь доктора 
3334. Прилипко С. М. Предмет права соціального забезпечення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 / Прилипко Сергій Мико-
лайович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 47 c. — 
Бібліогр.: с. 40—44. — [2007-1986 A] УДК 349.3:364 

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

На ступінь кандидата 
3335. Беженар Г. М. Правове регулювання використання земель сільськогос-

подарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробницт-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Бе-
женар Ганна Мірчівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 
К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-2812 A] УДК 349.422(477) 

3336. Сафонов І. П. Правова регламентація державної підтримки аграрних товаро-
виробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / 
Сафонов Іван Петрович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-1807 A] УДК 349.42 

3337. Чау Тхі Хань Ван. Земельне законодавство Соціалістичної республіки 
В’єтнам і України: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Чау Тхі Хань Ван ; Нац. юрид. акад. Ук-
раїни ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 
[2007-2713 A] УДК 349.4(597+477) 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 

На ступінь кандидата 

3338. Марич Х. М. Правовий режим національних природних парків України 
(на матеріалах Карпатського регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Марич Христина Михайлівна ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— [2007-2093 A] УДК 349.6(477) 

3339. Розумович І. М. Правове забезпечення врахування екологічних вимог 
при санації та приватизації об'єктів підвищеної небезпеки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Розумович Ірина Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 16 c. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (6 назв). — [2007-2889 A] УДК 349.6 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь кандидата 
3340. Курасова Є. Є. Формування престижу державної служби (на прикладі 

митної служби України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.03 / Курасова Євгенія Євгенівна ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. 
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2007. — 
20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-2241 A] УДК 35.075 

3341. Піроженко Н. В. Механізми становлення та розвитку соціального парт-
нерства органів публічної влади і неурядових некомерційних організацій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Піроженко 
Наталія Вікторівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2007-2885 A] УДК 35.072:331.105 

3342. Слюсаренко О. М. Діяльність органів державної влади з професійного 
вдосконалення й кар’єрного розвитку державних службовців (світовий досвід і його 
застосування в Україні) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.03 / Слюсаренко Олена Миколаївна ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. 
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-2294 A] 

 УДК 35.082.4:35.088.6](100+477) 
3343. Тинкован О. В. Неурядові організації як суб'єкти вироблення державної 

політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.01 / Тинкован Оксана Валеріївна ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2007-2675 A] УДК 35.072 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
3344. Карамишев Д. В. Державне регулювання інноваційних процесів у систе-

мі охорони здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 / Карамишев Дмитро Васильович ; Донец. держ. ун-т упр., [Харків. 
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регіон. ін-т держ. упр. при Президентові України]. — Донецьк, 2007. — 36 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: 30—34 (62 назви). — 100 пр. — [2007-3172 A] УДК 351.773.071.2 

3345. Латинін М. А. Державне регулювання розвитку аграрного сектора еко-
номіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 / Латинін Микола Анатолійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 
2007. — 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — [2007-2507 A] 

 УДК 351.82:631.5](477) 
3346. Сенюшкіна Т. О. Державні механізми управління етнічними конфлікта-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / 
Сенюшкіна Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
К., 2007. — 36 c. —  Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — [2007-2290 A] УДК 351:323.1 

На ступінь кандидата 

3347. Балуєва О. В. Удосконалення механізмів державного управління роз-
витком інформаційної системи галузі охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Балуєва Ольга Володимирівна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 
— [2007-3063 A] УДК 351.773 

3348. Батіщева О. С. Державне управління розвитком національної культури в 
умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.01 / Батіщева Ольга Сергіївна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 17  
(7 назв). — [2007-2339 A] УДК 351.85(477) 

3349. Биркович В. І. Державне регулювання сфери туризму на регіональному 
рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 
/ Биркович Віктор Іванович ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — 
Запоріжжя, 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-2817 A] 

 УДК 351:338.48 
3350. Дейч В. Б. Система і механізми державного управління в умовах значи-

мої соціально-економічної диференціації країни : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Дейч Володимир Борисович ; До-
нец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — [2007-2413 A] УДК 351.82 

3351. Захаров С. Є. Розвиток механізмів державного управління інтелектуаль-
ною промисловою власністю у контексті інноваційного розвитку регіону : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Захаров Сергій 
Євгенійович ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. 
— 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-2044 A] УДК 351/354:339.166.5 

3352. Капля О. М. Органи внутрішніх справ України в умовах її інтеграції в Євро-
пейський Союз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 / Капля Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. 
— 19 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-2982 А] УДК 351.74(477) 

3353. Карпенко Г. Л. Експертиза в митній справі: організаційно-правовий аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Карпенко 
Ганна Леонідівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-2847 A] УДК 351.713 

3354. Кокіц О. П. Розробка моделі формування сценарію розвитку міста : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 / Кокіц 
Олексій Петрович ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президен-
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тові України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— [2007-2478 A] УДК 352:338.26 

3355. Лола В. В. Формування державної ідеології виховання людини в умовах 
трансформації суспільства: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 / Лола Вікторія Василів- 
на ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
[2007-2245 A] УДК 351.858:316.75 

3356. Позняков С. П. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин  
у сфері погашення податкового боргу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Позняков Спартак Петрович ; Нац. акад. держ. по-
датк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 21 c. —  Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
[2007-1980 A] УДК 351.713 

3357. Радзівон С. М. Правова природа адміністративного огляду, що здійснюється 
працівниками міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 / Радзівон Сергій Миколайович ; Ін-т законодав. Верховної Ради Ук-
раїни. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-1991 A] 

 УДК 351.74.078.1 
3358. Росенко М. І. Організація влади у містах зі спеціальним статусом (на 

прикладі м. Севастополь) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 / Росенко Марія Іванівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 18 
(11 назв). — [2007-2613 A] УДК 352.07(477.75) 

3359. Столбовий В. М. Регулювання зовнішньої міграції адміністративно-при-
мусовими методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 / Столбовий Володимир Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-2662 A] УДК 351.756.078.1 

3360. Таршина О. С. Формування механізмів державного управління зайня-
тістю в умовах інноваційного типу розвитку економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Таршина Олена Станіславівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 20 c. —  Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — [2007-2671 A] УДК 351.83 

3361. Чернов С. І. Державне регулювання аграрного сектору економіки в рин-
кових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 / Чернов Сергій Іванович ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. 
упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-2918 A] 

 УДК 351:338.432 
3362. Шереметьєва О. Ю. Правові основи регулювання валютних ризиків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Шере-
метьєва Ольга Юріївна ; Ін-т законодав. Верховної Ради України. — К., 2007. — 21с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2007-3042А] УДК 351.72:336.74 

3363. Яценко В. П. Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх 
справ: теоретичний та практичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Яценко Валентина Петрівна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2007. — 19 c. —  Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-1883 A] 

 УДК 351.743 

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

На ступінь кандидата 
3364. Щеголєва Т. Л. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Щеголєва Тетяна Леоні-
дівна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель-
ницький, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-1862 A] 

 УДК 355.237 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

3365. Забзалюк Д. Є. Душпастирська служба українських військових формацій 
першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 20.02.22 / Забзалюк Дмитро Євгенович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-2223 A] 

 УДК 356.363(477)“19” 
3366. Кондрач Я. С. Військово-історичні дослідження Івана Крип’якевича 

(1886—1967) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 
/ Кондрач Ярослав Стефанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. —  
20 c. —  Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2007-2066 A] УДК 355.1(477)(092) 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 

3367. Ждан М. Д. Особливості реалізації права на пенсію науковими (науково-
педагогічними) працівниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.05 / Ждан Микола Дмитрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 
Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-2438 A] УДК 364.35-646.2:37 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

На ступінь кандидата 
3368. Костюк М. В. Становлення та розвиток сільськогосподарських освітніх 

закладів та дослідної справи Черкащини (друга половина XIX — початок ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 / Костюк 
Майя Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т  
ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький, 2007. — 19 c. — Бібліогр.:  
с. 15 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2235 A] УДК 37:631](477.46)“18/19” 

3369. Петришин Р. А. Науково-педагогічна діяльність української еміграції в 
країнах Центральної і Західної Європи (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Петришин Роман Андрійович ; При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-1901 A] УДК 37-054.72() 

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

На ступінь доктора 
3370. Безпалько О. В. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з діть-

ми та учнівською молоддю в територіальній громаді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 / Безпалько Ольга Володимирівна ; Луган. нац. 
пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 44 c. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 
(57 назв). — [2007-2174 A] УДК 37.013.42 
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На ступінь кандидата 

3371. Березовська І. В. Особливості розвитку вольових якостей студентів у 
навчально-професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.07 / Березовська Ірина Володимирівна ; Південноукр. 
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (6 назв). — [2007-2768 A] УДК 37.015.3 

3372. Ващенко О. М. Формування умінь і навичок здорового способу життя 
учнів 1—4 класів шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.07 / Ващенко Олена Миколаївна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. 
наук України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2007-3093 A] УДК 37.018.32.034:613 

3373. Воєводін В. В. Педагогічні умови становлення творчого потенціалу 
майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Воєводін В'ячеслав Васильович ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 19 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(5 назв). — 100 пр. — [2007-3098 A] УДК 37.016:78 

3374. Касаткіна О. В. Психолого-педагогічні основи розвитку комунікативної 
компетентності студентів (на прикладі вивчення англійської мови) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Касаткіна Олена Воло-
димирівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. 
— 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-2058 A] УДК 37.013.77 

3375. Корнейко Ю. М. Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в твор-
чій спадщині К. Д. Ушинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.01 / Корнейко Юлія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 
— Х., 2007. — 22 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2231 A] УДК 37.013 

3376. Марченко О. В. Формування культури мислення старшокласників засо-
бами дослідницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.09 / Марченко Олена Вікторівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 
2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-2249 A] УДК 37.02 

3377. Полулях А. В. Формування здорового способу життя підлітків засобами 
фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.07 / Полулях Андрій Віталійович ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 19 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2110 A] УДК 37.042.1 

3378. Тітов І. Г. Розвиток творчої уяви молодших школярів як компонент ста-
новлення їхньої суб'єктності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.07 / Тітов Іван Геннадійович ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти 
АПН України. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19  
(7 назв). — [2007-1834 A] УДК 37.03:159.954.4-053.5 

3379. Яворська Л. Г. Підготовка молоді до сімейного життя в США : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Яворська Людмила 
Геннадіївна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 
20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-2757 A] УДК 37.035(73) 

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація 

На ступінь доктора 

3380. Гузій Н. В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки май-
бутнього педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 / 
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Гузій Наталія Василівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2007. —  
40 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (54 назви). — [2007-2408 A] УДК 371.13 

На ступінь кандидата 

3381. Бутенко Л. В. Підготовка майбутніх учителів літератури до інтерпретації 
художніх творів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 
/ Бутенко Людмила Володимирівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Луганськ, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — [2007-2364 A] 

 УДК 371.134:82.09 
3382. Гришак С. М. Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до 

реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Гришак Світлана Миколаївна ; Луган. 
нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв). — [2007-2210 A] УДК 371.125:364-4 

3383. Донченко Л. І. Підготовка соціально-педагогічних кадрів у вітчизняній 
теорії та практиці (20—30-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Донченко Любов Іванівна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 24 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
[2007-2425 A] УДК 371.133 

3384. Дубчак Л. С. Удосконалення діяльності навчальних закладів щодо запо-
бігання злочинності неповнолітніх в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Дубчак Леся Сергіївна ; Акад. адвокатури України. 
— К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2007-3012А] УДК 371.2:343.915 

3385. Іващенко О. В. Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до 
навчання учнів розв’язування розрахункових задач : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Іващенко Олена Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 21 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2007-2446 A] УДК 371.134:54 

3386. Казаков Ю. М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Казаков Юрій Миколайович ; Луган. нац. пед. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— [2007-1952 A] УДК 371.13 

3387. Киричок І. І. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Ніжинсько-
му історико-філологічному інституті (1875—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 13.00.01 / Киричок Інна Іванівна ; Ін-т пед. освіти 
і освіти дорослих Акад. пед. наук України, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. 
— К., 2007. — 22 c. — Бібліогр.: 19 (10 назв). — 110 пр. — [2007-3179 A] 

 УДК 371.134(477.51)“1875/1917” 
3388. Майданенко С. В. Організація методичної роботи в педагогічному учи-

лищі в умовах реалізації ступеневої професійної освіти вчителя : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Майданенко Світлана Вік-
торівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. 
— 22 c. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — [2007-2867 A] УДК 371.13 

3389. Михайліченко М. В. Формування громадянської компетентності май-
бутніх учителів предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Михайліченко Микола Васильович ; Кіровогр. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2007-2872 A] УДК 371.3.014 



 44 

3390. Мороз Л. В. Розвиток рухової активності в учнів з дитячим церебраль-
ним паралічем засобами нетрадиційних технологій навчання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.03 / Мороз Людмила Василівна ; Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-2554 A] УДК 371.044.2:616.831.009.11 

3391. Петренко А. А. Організаційно-педагогічні засади атестації керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.01 / Петренко Анатолій Андрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. Іва-
на Франка. — Житомир, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2007-2584 A] УДК 371.11 

3392. Пономарьова О. М. Формування музично-естетичних орієнтацій май-
бутніх учителів у позанавчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.03.04 / Пономарьова Олена Миколаївна ; Луган. нац. пед. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — [2007-1908 A] УДК 371.13:75 

3393. Рогозіна О. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів 
трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.02 / Рогозіна Ольга Василівна ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. — К., 2007. — 
19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-2284 A] УДК 371.13:371.381 

3394. Рябенко М. І. Підготовка майбутнього вчителя як суб’єкта освітніх право-
відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / 
Рябенко Михайло Іванович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — 
Одеса, 2007. — 20, [1] c., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
[2007-2615 A] УДК 371.13.014.1 

3395. Тютюн Л. А. Наступність допрофесійної і професійної підготовки май-
бутніх учителів математики в умовах комплексу "ліцей — педагогічний університет" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Тютюн Любов 
Андріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. 
— 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-2676 A] УДК 371.134:51 

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

На ступінь кандидата 

3396. Барановська І. Г. Методичні засади художньо-творчої самореалізації 
підлітків в умовах діяльності ансамблю народної музики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Барановська Ірина Георгіївна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— [2007-2173 A] УДК 373.5.016:78]-053.6 

3397. Бєлошицький О. О. Розвиток технічної творчості учнів у позашкільних 
закладах освіти України (20—30 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Бєлошицький Олександр Олександрович ; Ін-т 
проф.-техн. освіти АПН України, [Ін-т педагогіки]. — К. : 2007. — 19 c. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3067 A] УДК 373.62(477)“19” 

3398. Бітківська Г. В. Формування літературознавчих понять в учнів 5—7 
класів на уроках зарубіжної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.02 / Бітківська Галина Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН Ук-
раїни. — К., 2007. — 19 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2007-2349 A] 

 УДК 373.5.016:82.09(1-87) 
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3399. Брода М. В. Виховання самостійності у навчанні учнів основної загально-
освітньої школи (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Брода Мар’яна Володимирівна ; Прикарпат. нац.  
ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (12 назв). — [2007-2363 A] УДК 373.031.041“19” 

3400. Власов В. С. Методика тематичного контролю навчальних досягнень 
учнів 5—7 класів з історії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.02 / Власов Віталій Сергійович ; Ін-т педагогіки АПН України. 
— К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-2026 A] 

 УДК 373.5.016:94(477) 
3401. Гагарін М. І. Виховання морально-естетичних почуттів молодших шко-

лярів засобами української народної казки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Гагарін Микола Іванович ; Ін-т пробл. виховання 
АПН України. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2007-2773 A] УДК 373.034.036:398.8 

3402. Гульпа Л. Ю. Тенденції розвитку іншомовної освіти у середніх навчаль-
них закладах Угорської Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.01 / Гульпа Людмила Юліївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 
[2007-2777 A] УДК 373.5:81’243](439) 

3403. Кивлюк О. П. Формування елементів комп'ютерної грамотності молод-
ших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 / 
Кивлюк Ольга Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Черніг. держ. пед. ун-т  
ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(11 назв). — 100 пр. — [2007-3176 A] УДК 373.1.016:004 

3404. Коломійченко О. Ю. Розвиток гнучкості у слабозорих школярів молод-
ших класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.03 / 
Коломійченко Олег Юрійович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. 
— Одеса, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-2483 A] 

 УДК 373.352 
3405. Коршевнюк Т. В. Формування знань старшокласників про молекулярні 

основи життя в процесі навчання біології : автореф. дис. на здобуття наук. сту- 
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Коршевнюк Тетяна Валеріївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 15—17 (19 назв). 
— 100 пр. — [2007-3207 A] УДК 373.5.016:57 

3406. Кугай Н. В. Розвиток умінь старшокласників доводити твердження у 
процесі вивчення алгебри і початків аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Кугай Наталія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. 
— [2007-2498 A] УДК 373.5.016:512 

3407. Маркович Л. М. Екологічні знання як чинник гуманітаризації шкільного 
курсу фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 
/ Маркович Людмила Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 
19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2007-2094 A] УДК 373.5.016:53 

3408. Момотюк Л. Б. Громадянське виховання молодших школярів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Момотюк Лілія Бори-
сівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 c. : табл., 
схема. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-2553 A] УДК 373.034 

3409. Одайник С. Ф. Формування мовленнєвих навичок учнів основної школи 
на уроках російської мови у процесі вивчення простого речення (у школах з ук-
раїнською мовою навчання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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спец. 13.00.02 / Одайник Світлана Федорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 
20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-1896 A] УДК 373.016:811.161.1 

3410. Паламар С. П. Формування умінь аналізу художньої деталі літератур-
ного твору в учнів 5—7 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.02 / Паламар Світлана Павлівна ; Ін-т педагогіки АПН України.  
— К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). —  
[2007-2574 A] УДК 373.5.016:82.09 

3411. Панчук О. П. Дидактичні основи оцінювання навчальних досягнень 
учнів 5—9 класів з трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Панчук Олег Петрович ; Ін-т проф.-техн. освіти 
АПН України. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
[2007-2268 A] УДК 373.512.61:371.381 

3412. Садовенко С. М. Методика формування музичних здібностей у дітей 
дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Садовенко Світлана Миколаївна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — [2007-2286 A] УДК 373.2.016:398() 

3413. Семерня О. М. Дидактичні основи використання еталонних вимірників 
якості знань у навчанні фізики старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Семерня Оксана Миколаївна ; Нац. пед.  
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назв). — 
[2007-3030А] УДК 373.5.016:53 

3414. Сірик Е. П. Дидактичні основи розробки та використання сучасних дже-
рел випромінювання у шкільному фізичному експерименті : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Сірик Едуард Петрович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — [2007-1811 A] УДК 373.016:53 

3415. Сокуренко О. О. Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку 
засобами ігрової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.07 / Сокуренко Олена Олексіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-2295 A] УДК 373.31:371.382 

3416. Шагай Н. М. Педагогічні умови морального виховання учнів початкових 
класів у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Шагай Надія Михайлівна ; Херсон. держ. ун-т. — 
Херсон, 2007. — 20 c. : іл., схема. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2007-2312 A] 

 УДК 373.31.034 
3417. Шулигіна Р. А. Формування культури спілкування старшокласників у 

виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Шулигіна Раїса Андріївна ; Акад. пед. 
наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (17 назв). — [2007-2747 A] УДК 373.5.032 

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

На ступінь доктора 

3418. Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливос-
тями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.03 / Колупаєва Алла Анатоліївна ; 
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Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2007. — 46 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 38—43 (70 назв). — 100 пр. — [2007-3195 A] УДК 376.4 

На ступінь кандидата 

3419. Блеч Г. О. Дидактичні умови забезпечення якості знань з природознавст-
ва у розумово відсталих учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.03 / Блеч Ганна Олександрівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН Украї-
ни. — К., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — [2007-2969 А] 

 УДК 376.42.016:57.081.1 
3420. Зобенько Н. А. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх у Ро-

сійській Федерації (1990—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.01 / Зобенько Наталія Анатоліївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— [2007-1945 A] УДК 376.58(470+571)"1990/2005" 

3421. Кучеренко Г. В. Розвиток силових якостей глухих підлітків у процесі 
фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.03 / Кучеренко Геннадій Васильович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого. — Одеса, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-2504 A] 

 УДК 376.33.042.1 
3422. Савіцька Г. І. Формування морально-етичних норм поведінки в учнів 

допоміжних шкіл у процесі соціально-побутового орієнтування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.03 / Савіцька Галина Іванівна ; 
Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 18  
(10 назв). — [2007-2617 A] УДК 376.42.034 

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

На ступінь кандидата 

3423. Волкова Т. В. Інтеграція педагогічної та комп’ютерно-інформаційної під-
готовки майбутнього викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчаль-
ного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 
/ Волкова Тетяна Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2007-2194 A] УДК 377.13:004 

3424. Гриценок І. А. Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів 
ПТНЗ швейного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.04 / Гриценок Інна Антонівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Акад. 
пед. наук України. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 
[2007-3114 A] УДК 377.35:687.01 

3425. Гур’янова О. В. Організація навчально-виховного процесу в комерцій-
них училищах України (1894—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Гур’янова Оксана Віталіївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. 
пед. наук України, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2007. 
— 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-3123 A] УДК 377.013(477)“1894/1920” 

3426. Копил Г. О. Формування професійної компетентності майбутніх фахів-
ців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Копил Галина Олексіївна ; 
Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т вищ. освіти АПН України]. — Житомир, 2007. 
— 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3201 A] УДК 377.1 
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3427. Павленко О. А. Організація контролю навчального процесу підготовки 
фахівців державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Павленко Олег Анатолійович ; Нац. акад. 
держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 
2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2007-1 899 A] 

 УДК 377.2:336.2(477) 
3428. Поліщук С. П. Психологічні умови розвитку соціальної зрілості учнів 

вищого професійного училища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.07 / Поліщук Світлана Петрівна ; Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 22 c. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(6 назв). — [2007-2276 A] УДК 377.015.3 

3429. Щербатюк Л. Б. Формування професіоналізму майбутніх інженерів-
механіків у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Щербатюк Лариса Борисівна ; Південноукр. держ. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — [2007-2750 A] УДК 377.4:62 

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

На ступінь доктора 

3430. Гончарова О. М. Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої 
системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спе-
ціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 / 
Гончарова Оксана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 
40 c. — Бібліогр.: с.33—37 (48 назв). — [2007-3009А] УДК 378.147:004 

3431. Донцов А. В. Педагогічні основи формування моральної культури май-
бутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 / 
Донцов Анатолій Васильович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тер-
нопіль, 2007. — 40 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (34 назви). — [2007-1944 A] 

 УДК 378.034 

На ступінь кандидата 

3432. Богданова Н. Г. Естетична свідомість студентської молоді в сучасній 
Україні в контексті глобалізаційно-інформаційного аналізу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 / Богданова Наталія Григо-
рівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.:  
с. 16 (5 назв). — [2007-2351 A] УДК 378.036(477) 

3433. Бондар М. М. Педагогічні умови розвивального навчання майбутніх 
аграрників у процесі вивчення загальноінженерних дисциплін : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Бондар Марія Миколаївна ; 
Ін-т проф.-техн. освіти АПН України, [Нац. аграр. ун-т]. — К. : 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2007-3077 A] УДК 378.14 

3434. Голотюк О. В. Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Фран-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Го-
лотюк Олена Володимирівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — 
Одеса, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-2396 A] 

 УДК 378.4(44).134:81’243 
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3435. Данильчук Л. О. Формування професійно-особистісного іміджу майбут-
ніх фахівців фінансово-економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Данильчук Лариса Олексіївна ; Житомир. держ. 
ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — [2007-3125 A] УДК 378.016:17.022.1 

3436. Зайцева А. В. Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учи-
телів музики у процесі виконавської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Зайцева Алла Віталіївна ; Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 21  c. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 120 пр. — 
[2007-3149 A] УДК 378.016:78 

3437. Козак Т. М. Організаційно-педагогічні засади впровадження кредитно-
модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах 
ІІІ—ІV рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.01 / Козак Тетяна Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 
Житомир, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — [2007-2475 A] 

 УДК 378.4.13 
3438. Микитюк С. О. Організаційно-педагогічні умови викладання правових 

дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина ХІХ — початок 
ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 
/ Микитюк Світлана Олегівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2007. — 22 c. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — [2007-2097 A] 

 УДК 378.016:34](477)"18/19" 
3439. Назаренко Н. В. Методичні засади використання педагогічних техно-

логій у навчанні природничих дисциплін студентів біологічних спеціальностей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Назаренко 
Наталія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2560 A] УДК 378.147:57 

3440. Піхтар О. А. Методична система формування музичного мислення сту-
дентів мистецьких вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Піхтар Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. — К., 2007. — 19 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
[2007-2590 A] УДК 378.147:78 

3441. Подтергера Є. М. Організаційно-педагогічні умови військової підготов-
ки студентів цивільних вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Подтергера Євген Миколайович ; Південно-
укр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 21 с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-2593 A] УДК 378.147:355.233 

3442. Рудницька Ж. О. Розвиток творчих умінь студентів у процесі виконання 
лабораторних робіт з курсу загальної фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Рудницька Жанна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 21 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— [2007-3029А] УДК 378.036:53 

3443. Савойська С. В. Впровадження української мови як державної у сферу 
освіти України в 90-ті роки ХХ — поч. ХХІ ст.: історичний аспект (на матеріалах ви-
щих навчальних закладів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 / Савойська Світлана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2618 A 

 УДК 378:811.161.2](477)“19/20” 
3444. Семененко Л. М. Ціннісно-смислова детермінація управління навчаль-

ним закладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.10 / Семененко Людмила Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-2123 A] УДК 378.11.013.73 
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3445. Сибірякова-Хіхловська М. І. Формування досвіду сприйняття поліфонії 
у майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.02 / Сибірякова-Хіхловська Маріанна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. — К., 2007. — 19  c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
[2007-2631 A] УДК 378.14.13:78 

3446. Татаурова Г. П. Психологічні особливості формування відповідального 
ставлення до вивчення іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Татау-
рова Галина Петрівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Акад. пед. наук України.  
— К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
[2007-1830 A] УДК 378.013.78:81’243 

3447. Фролов С. В. Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова 
у повоєнний період (1945—1955 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.06 / Фролов Сергій Володимирович ; Дніпропетр. нац. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 
[2007-2141 A] УДК 378.147:930](477.54-25)"1945/1955" 

3448. Хращевська О. О. Підготовка майбутніх учителів до формування у мо-
лодших школярів художньо-естетичного ставлення до довкілля : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Хращевська Олена Олегівна ; 
Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-2703 A] УДК 378.14.13.036 

3449. Шавальова О. В. Реалізація компетентнісного підходу у математичній 
підготовці студентів медичних коледжів в умовах комп'ютеризації навчання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Шавальова 
Ольга Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2736 A] УДК 378.6.016:51 

379.8 Дозвілля 

На ступінь кандидата 
3450. Боровець О. В. Формування колективістської спрямованості підлітків у 

дитячому об’єднанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.07 / Боровець Олена Віталіївна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук Украї-
ни. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-2359 A] 

 УДК 379.8.035.2:061.2-053.6 

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь кандидата 
3451. Стасюк О. О. Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х — на 

початку 30-х років ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.05 / Стасюк Олеся Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2658 A] 

 УДК 39(477)“19” 

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

На ступінь кандидата 

3452. Івах С. М. Проблеми українського шкільництва у жіночому русі Галичи-
ни (80-ті роки ХІХ — 30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 



 51

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Івах Світлана Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т  
ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— [2007-2787 A] УДК 396.4:37](477.83/.86) 

3453. Русавська В. А. Гостинність в українській побутовій культурі ХІХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 17.00.01 / Русавська 
Валентина Андріївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 19 c. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2007-1996 A] УДК 392.72(477)"18" 

398 Фольклор 

На ступінь кандидата 

3454. Білик О. А. Календарно-обрядовий фольклор Західного Полісся: регіо-
нальна специфіка та динаміка побутування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.07 / Білик Олена Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Іва-
на Франка, [Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2007. — 19 c. — Біблі-
огр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3070 A] УДК 398(477.41/.42) 

3455. Горошко Л. М. Знакові функції води в обрядах і віруваннях українців 
Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 / Го-
рошко Леся Миронівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т на-
родознав. — Львів, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-2830 A] 

 УДК 398.3(477.83./86) 
3456. Олійник О. Г. Антиномія категорій "свій" / "чужий" у просторі українсь-

кої народної чарівної казки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.07 / Олійник Оксана Григорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-2261 A] УДК 398.21() 

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 

3457. Козловський М. П. Біоіндикаційні властивості фітонематодних угру-
повань наземних екосистем Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.16 / Козловський Микола Павлович ; Дніпро-
петр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 40 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 
(60 назв). — [2007-2476 A] УДК 502.521:631.467](292.451/454) 

3458. Подустов М. О. Екологічно безпечні ресурсозберігаючі технологічні 
процеси та устаткування у виробництві поверхнево-активних речовин : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 / Подустов Михайло Олек-
сійович ; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2007. — 32 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 
(31 назва). — [2007-1904 A] УДК 502.17 

На ступінь кандидата 
3459. Бовсуновський Є. О. Розробка екологічно безпечних технологічних про-

цесів очищення та антикорозійної обробки елементів авіаційної техніки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 / Бовсуновський Євген 
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Олексійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (12 назв). — [2007-2350 A] УДК 502.174:629.7.02 

3460. Бородіна Н. А. Техногенно-екологічні ризики і управління екологічною 
безпекою потенційно небезпечних підприємств (на прикладі виробництва із гальва-
нічними процесами) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
21.06.01 / Бородіна Наталія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання  
в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — [2007-2360 A] УДК 502.17:66.087.7 

3461. Верес К. О. Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізова-
них ландшафтів (на прикладі Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.11 / Верес Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2007-3095 A] УДК 502.51:504.5](477.25) 

3462. Влащенко А. С. Біогеоценотичні зв’язки рукокрилих (Mammalia, Chiroptera) в 
умовах півдня центрального Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : спец. 03.00.16 / Влащенко Антон Сергійович ; Дніпропетр. нац.  
ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(21 назва). — [2007-2373 A] УДК 502.211:599.4](477.5) 

3463. Джура Н. М. Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до наф-
тового забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 
03.00.12 / Джура Наталія Миронівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і гене-
тики. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 
— [2007-2417 A] УДК 502.17 

3464. Дронь Ю. С. Екологічні чинники формування відновних умов та їх роль 
у генезисі бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 / Дронь Юрій Сільвестрович ; 
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2429 A] УДК 502.17:631.445.2 

3465. Дудурич В. М. Екологічна безпека ґрунтового покриву та сільськогос-
подарського виробництва овочевої продукції в межах Лівобережного Лісостепу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 / Дудурич 
Василь Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 18 c. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (4 назв). — 100 пр. — [2007-3140 A] УДК 502.17:635.1/.8 

3466. Коваль С. І. Агроекологічний стан осушуваних торфових ґрунтів та роз-
робка заходів їх збереження і забезпечення високої продуктивності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 / Коваль Світлана Іванівна ; 
Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2007. — 21 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— [2007-2850 A] УДК 502.17:631.445.1 

3467. Колябіна І. Л. Особливості розподілу урану та стронцію в матеріалах 
захисного шару приповерхневих сховищ радіоактивних відходів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 21.06.01 / Колябіна Ірина Леонідівна ; 
Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН та МНС України. — К., 2007. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3196 A] 

 УДК 504.5:628.4.04 
3468. Кулініч В. В. Агроекологічне обґрунтування сільськогосподарського ви-

користання рекультивованих земель в умовах південного сухого Степу України (на 
прикладі Камиш-Бурунського залізорудного родовища) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 / Кулініч Віктор Васильович ; Дніпро-
петр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—19 (14 назв). — [2007-2502 A] УДК 502.17:631.61](477) 
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3469. Патрушева Л. І. Ландшафтознавчі основи оптимізації природно-заповід-
ного фонду Миколаївської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.11 / Патрушева Лариса Іванівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. — Чернівці, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-22 69 A] 

 УДК 502.211(1-751.2)(477.73) 
3470. Проскурнін О. А. Прогнозування впливу техногенного забруднення на 

довкілля методом непараметричного регресійного аналізу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 / Проскурнін Олег Аскольдович ; Укр. 
НДІ екол. пробл. — Х., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2007-1914 A] УДК 502.17 

3471. Удалов І. В. Вплив "мокрої" консервації шахт на еколого-радіаційний 
стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 / Удалов Ігор 
Валерійович ; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (10 назв). — [2007-2679 A] УДК 502.174:556.38:622.012.2 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 
3472. Сохацький Ф. М. Асоціати та розклади багатомісних операцій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 / Сохацький Федір 
Миколайович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2007. — 36 c. — Бібліогр.:  
с. 29—32 (55 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2655 A] УДК 512.548 

На ступінь кандидата 
3473. Кисіль Т. М. Редукція матриць над кільцями безу скінченного стабіль-

ного рангу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.01.06 / Кисіль Тетяна Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2007. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2007-3182 A] УДК 512.55.12 

514 Геометрія  

На ступінь доктора 
3474. Ніцин О. Ю. Геометрія психофізичного простору та перспектива : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.01 / Ніцин Олек-
сандр Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 34 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—31 (31 назва). — [2007-2793 A] УДК 514.18 

На ступінь кандидата 
3475. Гончарова О. О. Псевдосферичні та лінійчаті підмноговиди в евклі-

довому просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.01.04 / Гончарова Ольга Олександрівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. темпе-
ратур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2007. — 13 c. : табл. — Бібліогр.: с. 9—10 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — [2007-2206 A] УДК 514.76 

3476. Грінченко Є. М. Геометричне моделювання розв'язків рівняння Дуффін-
га при розробці механічних систем із проклацуванням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 / Грінченко Євген Миколайович ;  
М-во аграр. політики України, Таврійс. держ. агротехн. акад., [Нац. техн. ун-т "Хар-
ків. політехн. ін-т"]. — Мелітополь,  2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — [2007-3116 A] УДК 514.18 
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3477. Сидоренко О. С. Геометричне моделювання поведінки динамічних сис-
тем з нечіткими параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.01.01 / Сидоренко Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 
К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2007-2727 A] УДК 514.18 

3478. Чернишова Е. О. Використання функцій комплексного змінного для по-
будови поверхонь технічних форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.01.01 / Чернишова Еліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. 
— К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-1845 A] УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 
3479. Безуглий С. І. Динамічні системи на вимірних, борелівських і канто-

рівських просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
спец. 01.01.01 / Безуглий Сергій Іванович ; НАН України, Фіз-техн. ін-т низ. темпе-
ратур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2007. — 35 c. — Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — 
[2007-2176 A] УДК 517 

3480. Нессонов М. І. Фактор-представлення нескінченновимірних матричних 
груп і інваріанти операторних алгебр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 / Нессонов Микола Іванович ; НАН України, Фіз.-техн. 
ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2007. — 32 c. — Бібліогр.: с. 26—28 (24 назви). 
— [2007-2260 A] УДК 517.986.4 

На ступінь кандидата 
3481. Гладун В. Р. Аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 / Гладун 
Володимир Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 18 c. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-2389 A] УДК 517 

3482. Губаль Г. М. Метод кластерних розкладів представлення розв’язків рів-
нянь Боголюбова деяких багаточастинкових динамічних систем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.03 / Губаль Галина Мико-
лаївна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2007. — 23 c. — Бібліогр.: с. 19—20  
(9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2212 A] УДК 517.9+531.19 

3483. Стасюк І. З. Продовження метричних структур : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 / Стасюк Ігор Зиновійович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) 
та в підрядк. прим. — [2007-2657 A] УДК 517.9 

3484. Штик В. О. Дослідження еволюційних рівнянь точно розв'язуваних мо-
делей статистичної механіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.01.03 / Штик В'ячеслав Олександрович ; НАН України, Ін-т математи-
ки. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-1859 A] УДК 517.9 

3485. Ярка У. Б. Задачі типу Діріхле для диференціально-операторних рівнянь 
парного порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.01.02 / Ярка Уляна Борисівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. 
— 16 c. — Бібліогр.: 13—14 (13 назв). — [2007-3046А] УДК 517.95 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів. Дискретна математика 

На ступінь кандидата 

3486. Венгеровський В. В. Асимптотичні властивості спектра випадкових 
розріджених матриць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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спец. 01.01.03 / Венгеровський Валентин Валентинович ; НАН України, Фіз.-техн.  
ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— [2007-2370 A] УДК 519.177 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 

На ступінь кандидата 
3487. Довгай Б. В. Властивості розв'язків крайових задач математичної фізики 

з випадковими факторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.01.05 / Довгай Богдан Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3134 A] 

 УДК 519.21 
3488. Пукас А. В. Методи планування експериментів для оптимізації матема-

тичних моделей на основі інтервальних даних : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Пукас Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 
[2007-2607 A] УДК 519.24 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 
3489. Кутнів М. В. Компактні різницеві схеми високого порядку точності для 

нелінійних звичайних диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.07 / Кутнів Мирослав Володимирович ; НАН 
України, Ін-т математики. — К., 2007. — 35 c. : табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (42 назви). — 
[2007-1961 A] УДК 519.67 

На ступінь кандидата 
3490. Яковлєва О. М. Сингулярні інтегральні рівняння та нові класи дискрет-

них систем типу Вінера — Хопфа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.01.02 / Яковлєва Ольга Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 
Одеса, 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2007-1869 A] УДК 519.642 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 
3491. Донченко В. С. Множинний підхід до опису невизначеності в матема-

тичному моделюванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
спец. 01.05.02 / Донченко Володимир Степанович ; НАН України, Ін-т кібернетики 
ім. В. М. Глушкова. — К., 2007. — 30 c. — Бібліогр.: с. 23—26 (39 назв). — [2007-2038 A] 

 УДК 519.87 
3492. Каліновський Я. О. Розвиток методів теорії гіперкомплексних числових 

систем для математичного моделювання і комп’ютерних обчислень : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 / Каліновський Яків Олек-
сандрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т пробл. реєстрації 
інформації]. — К., 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — 
[2007-3171 A] УДК 519.87:004.942 

3493. П’янило Я. Д. Аналітико-числове моделювання масопереносу в газопро-
водах та природних пористих середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 / П’янило Ярослав Данилович ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2007. — 40 c. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — [2007-2608 A] 

 УДК 519.87:621.643 
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На ступінь кандидата 
3494. Дейнека І. В. Математичні моделі та обчислювальні методи аналізу ба-

гатокомпонентних псевдопараболічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 / Дейнека Ігор Васильович ; НАН України, 
Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). 
— [2007-2412 A] УДК 519.8 

3495. Клименко М. І. Чисельний аналіз хвильових процесів та стаціонарного 
деформування багатошарових циліндрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 / Клименко Михайло Іванович ; Запоріз. нац.  
ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2007-2468 A] 

 УДК 519.87 
3496. Пасічник В. О. Математичне моделювання поверхні тривимірного тіла з 

використанням інтерлінації функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 01.05.02 / Пасічник Валентина Олексіївна ; НАН України, Ін-т пробл. 
машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — [2007-2577 A] УДК 519.86 

3497. Підмогильний С. М. Моделі та інформаційні технології в задачах земле-
користування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
/ Підмогильний Сергій Миколайович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 
19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-2994 А] УДК 519.86:332.3 

3498. Поліщук І. Б. Об’єктно-орієнтоване моделювання контактних задач ме-
ханіки у пружно-пластичній постановці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 / Поліщук Ірина Борисівна ; Запоріз. нац. ун-т. — 
Запоріжжя, 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-2595 A] 

 УДК 519.85:539.374:004.896 
3499. Саад Алла Ібрагім.  Паралельна реалізація генетичних алгоритмів для 

задач теорії розкладів, заданих на перестановках : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Саад Алла Ібрагім ; Харків. нац. ун-т радіо-
електрон. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-2616 A] 

 УДК 519.87 
3500. Самородов Б. В. Математичне моделювання та параметричний синтез 

безступінчастих трансмісій колісних тракторів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Самородов Борис Вадимович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— [2007-2620 A] УДК 519.87:629.014.2 

3501. Семчик Т. А. Математичні моделі процесу розвитку гіпоксії при інфек-
ційних захворюваннях, ішемічній хворобі серця та їх аналіз : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Семчик Тетяна Анатоліївна ; 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2007. — 20 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-180 9 A] УДК 519.8:616.12 

3502. Трофименко І. В. Методи структурно-параметричної компараторної 
ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання і вибору рішень : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Трофименко Інна Воло-
димирівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-2002 A] УДК 519.81 

3503. Чикрій К. А. Гарантований результат для конфліктно-керованих проце-
сів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 / Чикрій 
Кирило Аркадійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2007. — 
20 c. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2735 A] УДК 519.8 
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3504. Шептура О. О. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з 
управління основною діяльністю страхової компанії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Шептура Олександра Олександрівна ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 18 c. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-2741 A] УДК 519.876.2 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

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

На ступінь кандидата 

3505. Король П. П. Математико-картографічне моделювання регіональних 
лінгвістично-географічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.12 / Король Павло Пилипович ; НАН України, Ін-т географії. 
— К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3203 A] 

 УДК 528.94:911 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 

На ступінь кандидата 

3506. Рубіш В. В. Квазікласичне наближення для рівняння Дірака із скалярно-
векторним зв’язком у фізиці важко-легких кваркових систем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 / Рубіш Василь Васильович ; 
Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (16 назв). — [2007-1922 A] УДК 530.145:539.12 

3507. Ступка А. А. Кінетична теорія електромагнітних процесів в середовищі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 / Ступка 
Антон Анатолійович ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (36 назв). — [2007-2663 A] УДК 530.1 

532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 
3508. Бучнєв О. С. Суспензії сегнетоелектричних наночастинок Sn2P2S6 та 

BaTiO3 в нематичних рідких кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.15 / Бучнєв Олександр Степанович ; НАН України, 
Ін-т фізики. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18. — [2007-2972 А] 

 УДК 532.73 
3509. Грабова Т. Л. Диспергування гетерогенних систем у роторно-пуль-

саційному апараті дисково-циліндричного типу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 / Грабова Тетяна Леонідівна ; НАН України,  
Ін-т техн. теплофізики. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). 
— [2007-2207 A] УДК 532.69 

3510. Долгов Л. О. Електрооптика та структурні особливості системи "рідкий 
кристал-наночастинки-полімер" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.15 / Долгов Леонід Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики. — 
К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — [2007-2219 A] УДК 532.738:548-14 
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3511. Степанова Н. Д. Гідродинаміка самозакипаючих потоків в дренажних 
каналах теплотехнологічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.06 / Степанова Наталія Дмитрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 
К., 2007. — 24 c. : іл. — Бібліогр.: с. 21 (9 назв). — [2007-2299 A] УДК 532:620.9 

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 
3512. Гаркуша І. Є. Механізми ерозії та модифікації поверхневих шарів твер-

дих тіл при опроміненні потужними плазмовими потоками : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 / Гаркуша Ігор Євгенійович ; 
НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2007. — 32 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 27—30 (35 назв). — [2007-2203 A] УДК 533.924 

534 Механічні коливання. Акустика 

На ступінь кандидата 
3513. Решетнікова С. М. Гасіння коливань механічних систем нелінійними 

динамічними гасителями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.09 / Решетнікова Світлана Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-
техн. ін-т". — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2007-2960 A] 

 УДК 534:621.431 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 
3514. Голобородько А. О. Поляризаційні властивості оптичного випроміню-

вання при багаторазовому розсіянні у моделі анізотропних фазових екранів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 / Голобо-
родько Андрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-2392 A] УДК 535.37 

3515. Іздєбська Я. В. Формування комбінованих оптичних вихорів у сімействі 
позаосьових світлових пучків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.05 / Іздєбська Яна Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-2050 A] 

 УДК 535.2 
3516. Комарова Л. О. Хіральна анізотропія коливальних мод вуглецевих  

та нітридборних нанотрубок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.- 
мат. наук : спец. 01.04.07 / Комарова Лариса Олексіївна ; НАН України, Ін-т метало-
фізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 
[2007-2851 A] УДК 535.375.5 

3517. Пастернак Р. М. Рекомбінаційні процеси та електрофізичні властивості 
низькорозмірних систем на основі дийодиду свинцю і кисневмісних сполук цинку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 / Пастер-
нак Роман Михайлович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2007. —  
20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2007-3025А] УДК 535.34 

536 Термодинаміка 

На ступінь кандидата 
3518. Кравець О. Л. Особливості процесів теплоперенесення та кристалізації 

при загартуванні металів з рідкого стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 / Кравець Ольга Леонідівна ; Дніпропетр. нац. ун-т. — 
Дніпродзержинськ, 2007. — 22 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — [2007-2236 A] 

 УДК 536.2+66.065.5 
3519. Тимощенко А. В. Гідродинаміка та теплообмін потоку рідини в щілин-

них мікроканалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.14.06 / Тимощенко Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізи-
ки. — К., 2007. — 20  c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-2131 A] 

 УДК 536.24 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  
На ступінь кандидата 

3520. Белей Л. М. Термодинамічні властивості сегнетоелектричних кристалів 
CuInР2(SexS1-x)6  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.10 / Белей Лариса Михайлівна ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 16 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — [2007-2968 А] УДК 537.226.4:621.315.5 

3521. Васючка В. І. Обернення хвильовго фронту дипольно-обмінних спіно-
вих хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.03 / Васючка Віталій Іванович ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
[2007-1936 A] УДК 537.86/.87 

3522. Гущин В. В. Самоузгоджена теорія розрядів, що підтримуються поверх-
невими хвилями за умов низьких тисків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.08 / Гущин Володимир Валерійович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
[2007-2035 A] УДК 537.52 

3523. Дмитренко Т. А. Формування структури поверхневих шарів нелегованих 
сталей при лазерному легуванні диборидом титану : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 / Дмитренко Тетяна Анатоліївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — [2007-2420 A] УДК 537.323 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь кандидата 
3524. Бекеньов Л. В. Особливості електронної та магнітної структур сплавів 

Гейслера на основі Со та Іr : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.07 / Бекеньов Лев Валерійович ; НАН України, Ін-т металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (5 назв). — 
[2007-2814 A] УДК 538.915:537.632 

3525. Лісовський Р. П. Синтез, модифікація та фізичні властивості нанопорис-
того вуглецю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.18 / Лісовський Роман Петрович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. 
— Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
[2007-2515 A] УДК 538.971 

3526. Мокляк В. В. Особливості кристалічної та маґнітної мікроструктури 
LaGa  — заміщених епітаксійних плівок залізо-ітрієвого ґранату : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 / Мокляк Володимир Во-
лодимирович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. 
— Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2007-2551 A] 

 УДК 538.975 
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3527. Орлова Т. М. Оптичні та спектральні властивості рідких кристалів з 
фоточутливою хіральною стероїдною домішкою : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.15 / Орлова Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
фізики. — К., 2007. — 22 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19. — [2007-2263 A] УДК 538.958 

3528. Філіпов В. Б. Структура та властивості композитів на основі гексабори-
ду лантану, отриманих спрямованою кристалізацією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 / Філіпов Володимир Борисович ; НАН 
України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2007-2688 A] УДК 538.9 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 
3529. Овчаренко Є. В. Збудження іонів індію повільними електронами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.04 / Овчаренко 
Євгеній Вікторович ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (14 назв). — [2007-2567 A] УДК 539.186/.188 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь доктора 
3530. Марченко О. А. Сканувальна тунельна мікроскопія органічних молекул 

на інтерфейсі рідина-тверде тіло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.18 / Марченко Олександр Анатолійович ; Ін-т фізики напів-
провідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 2007. — 32, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (35 назв). — [2007-2248 A] УДК 539.2 

На ступінь кандидата 
3531. Возняк Ю. В. Ефект пам’яті форми в наповнених епоксидних полімерах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.19 / Возняк 
Юрій Васильович ; НАН України, Ін-т хімії висомолекуляр. сполук. — К., 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2007-2193 A] УДК 539.2 

3532. Клапчук М. І. Стани електронегативних домішок в структурно невпо-
рядкованих системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.02 / Клапчук Мирослава Іванівна ; НАН України, Ін-т фізики конденс. 
систем. — Львів, 2007. — 15 c. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2007-2061 A] 

 УДК 539.2 
3533. Лізунов В. В. Спіновий транспорт в кристалах з сильними електронними 

кореляціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.07 / Лізунов Вячеслав Вячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2007-2513 A] УДК 539.2 

3534. Сторожук Л. П. Синтез та властивості поліфункціональних магніточут-
ливих нанокомпозитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
спец. 01.04.18 / Сторожук Людмила Петрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні  
ім. О. О. Чуйка. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—19 (30 назв). 
— [2007-2302 A] УДК 539.211+544.723 

3535. Філіпов В. Б. Структура та властивості композитів на основі гексабори-
ду лантану, отриманих спрямованою кристалізацією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 / Філіпов Володимир Борисович ; НАН 
України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2007-2734 A] УДК 539.2:620.18:669.017 
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3536. Юрченко Д. Д. Розробка, верифікація та аналіз тривимірної СFD-моделі 
теплового стану охолоджуваної лопатки ГТД у спряженій постановці : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 / Юрченко Денис Дмит-
рович ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. — К., 2007. — 24 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 19—21 (9 назв). — [2007-2754 A] УДК 539.219:621.438 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь доктора 
3537. Кундрат М. М. Моделі і методи прогнозу локального руйнування у плас-

тинчастих елементах конструкцій з тонкими включеннями та підкріпленнями  при 
сталому й циклічному навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 01.02.04 / Кундрат Микола Михайлович ; Луц. держ. техн. ун-т. — 
Луцьк, 2007. — 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 32—34 (22 назви). — [2007-2858 A] УДК 539.3 

На ступінь кандидата 
3538. Анкянець О. К. Вплив способу приєднання дискретних ребер на коли-

вання підкріплених кругових циліндричних оболонок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Анкянець Олена Казимирівна ; НАН 
України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К. : 2007. — 22 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 20 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3050 A] УДК 539.3 

3539. Асайонок О. В. Аналіз напружено-деформованого стану та власних ко-
ливань вузлів турбін на основі МСЕ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.09 / Асайонок Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т 
пробл. машинобудування ім. А. М. Підгорного. — Х., 2007. — 18 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — [2007-1926 A] УДК 539.4:621.1:621.22 

3540. Бороненко О. І. Двовимірні задачі магнітопружності для багатозв’язних 
середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 / 
Бороненко Ольга Ігорівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2007-1931 A] УДК 539.3 

3541. Бутрак І. О. Взаємодія просторових тріщин з низькочастотними пруж-
ними хвилями у деформівних тілах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 / Бутрак Іванна Орестівна ; НАН України, Ін-т прик-
лад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2007. — 20 c. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3089 A] УДК 539.3 

3542. Гарт Е. Л. Проекційно-ітераційні методи та їх застосування до розв’язу-
вання крайових задач теорії пружності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 / Гарт Етері Лаврентіївна ; Дніпропетр. нац.  
ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
[2007-2386 A] УДК 539.3 

3543. Демиденко Ю. В. Поверхневі електромагнітні хвилі в шарах молекул, 
що адсорбовані на поверхні твердого тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 / Демиденко Юрій Володимирович ; НАН Украї-
ни, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2007. — 22 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18. — [2007-3127 A] УДК 539.3 

3544. Івасько Р. О. Термонапружений стан феритових тіл з плоскопаралель-
ними границями за дії квазіусталених електромагнітних полів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 / Івасько Роман Олексійович ; 
НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — 
Львів, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2007-2942 A] УДК 539.3 
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3545. Пузирьов С. В. Розв’язання задач про вільні коливання прямокутних в 
плані пологих оболонок змінної товщини на основі сплайн-апроксимації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 / Пузирьов Сергій 
Володимирович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-2279 A] УДК 539.3 

3546. Русанова О. О. Пружно-пластичні деформації корпусу гідроімпульсних 
приладів з урахуванням хвильових процесів динамічного навантаження : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 / Русанова Оксана 
Олександрівна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — [2007-1923 A] УДК 539.3 

3547. Слободян М. С. Згин пластин з коловою межею та прямолінійними трі-
щинами з урахуванням контакту берегів тріщин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 / Слободян Микола Степанович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 
2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2007-2964 A] УДК 539.3 

3548. Філіпова О. С. Плоскі задачі для складених анізотропних та п’єзоелект-
ричних тіл з зовнішніми міжфазними тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 / Філіпова Ольга Сергіївна ; Дніпропетр. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
[2007-2689 A] УДК 539.3 

3549. Хорошев К. Г. Двовимірні задачі термоелектро- та  термомагнітопруж-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 / 
Хорошев Костянтин Григорович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 18 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2007-2804 A] УДК 539.3 

3550. Чернишенко М. О. Напружений стан оболонки довільної кривини з по-
верхневими тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.02.04 / Чернишенко Марія Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-2718 A] УДК 539.3 

3551. Шнейдер В. П. Пошкоджуваність матеріалів при складному навантажен-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 / Шней-
дер Володимир Петрович ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 16 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2007-2746 A] УДК 539.3 

3552. Щолокова М. О. Фрактальне узагальнення енергетичного критерію ква-
зікрихкого руйнування твердих тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 01.02.04 / Щолокова Марина Олександрівна ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — 
Запоріжжя, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-1864 A] 

 УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

На ступінь кандидата 
3553. Бербат Т. І. Вініл-β-дикетонати перехідних металів як ініціатори та інгі-

бітори радикальної полімеризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : спец. 02.00.06 / Бербат Тетяна Іллівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К. : 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3065 A] УДК 541.64 

3554. Березіна Н. О. Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу — інформаційні 
середовища для засобів сучасної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : спец. 02.00.06 / Березіна Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— [2007-2177 A] УДК 54-126 
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543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

3555. Скрипинець Ю. В. Люмінесцентне визначення деяких біологічно актив-
них речовин за допомогою комплексів лантанідів з похідними оксохінолін-3-карбо-
нової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 / 
Скрипинець Юлія Володимирівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатсько-
го. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — [2007-1814 A] 

 УДК 543.426:546.66:547.831 
3556. Сухацька І. Ю. Електрохімічне визначення опійних алкалоїдів при про-

веденні криміналістичної експертизи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.02 / Сухацька Ірина Юріївна ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. 
ун-т". — Дніпропетровськ, 2007. — 19 c. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (11 назв). — 
[2007-2664 A] УДК 543.553.4 

3557. Щербаков І. Б.-Х. Рентгенофлуоресцентний аналіз природних та стічних 
вод із попереднім кристалізаційним концентруванням та використанням полімерних 
плівкових випромінювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
спец. 02.00.02 / Щербаков Іліас Бен-Хамудович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Х., 2007. — 17 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — [2007-2748 A] 

 УДК 543.427.062:543.427 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 

3558. Ковальчук В. І. Динамічні властивості капілярних систем в присутності 
поверхнево-активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.24 / Ковальчук Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т біоколоїд. 
хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. — К., 2007. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 28—33 (49 назв). — [2007-2473 A] УДК 544.022.5 

3559. Неймаш В. Б. Процеси трансформації станів домішки кисню в моно-
кристалах кремнію при високоенергетичному опроміненні та термообробках : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 / Неймаш Во-
лодимир Борисович ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2007. — 40 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—36 (30 назв). — [2007-2990 А] УДК 544.228 

3560. Самченко Ю. М. Гідрогелеві носії лікарських препаратів з керованими 
колоїдно-хімічними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
хім. наук : спец. 02.00.11 / Самченко Юрій Маркович ; НАН України, Ін-т біоколоїд. 
хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. — К., 2007. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 29—33 (45 назв). — [2007-2120 A] УДК 544.773.43 

На ступінь кандидата 
3561. Бешенцева О. А. Фізико-хімічні закономірності кінетики процесів хіміч-

ного відновлення олова, міді, свинцю з водних розчинів в умовах гідродинамічного 
режиму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 / Бе-
шенцева Оксана Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (10 назв). — [2007-1927 A] УДК 544.41:544.344:544.43 

3562. Зозуля В. В. Колоїдно-хімічні властивості пористих структур, які фор-
муються при селективному розчиненні системи Ag-Au : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.11 / Зозуля Володимир Вікторович ; НАН 
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України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2047 A] УДК 544.77 

3563. Косоруков П. О. Вплив бентонітів на структуроутворення алюмосилі-
катних та карбонатно-залізооксидних дисперсних систем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.11 / Косоруков Петро Олександрович ; НАН 
України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2069 A] УДК 544.77 

3564. Мохначук О. В. Вплив природи носія і модифікуючих добавок на струк-
турні і функціональні властивості монолітних паладійвмісних каталізаторів віднов-
лення оксидів азоту метаном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : спец. 02.00.15 / Мохначук Олег Віталійович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії  
ім. Л. В. Писаржевського. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 
— [2007-2953 A] УДК 544.47:544.344 

3565. Саричев С. Ю. Механізм та кінетика електродних процесів при осад-
женні та співосадженні вольфраму та молібдену з кобальтом та нікелем з вольфра-
матних розплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 
02.00.05 / Саричев Сергій Юрійович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вер-
надського. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(9 назв). — [2007-2288 A] УДК 544.65 

3566. Сліпухіна І. В. Вплив симетрійних та структурних факторів на форму-
вання енергетичного спектру поблизу забороненої зони складних напівпровідників : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 / Слі-
пухіна Іветта Вікторівна ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 19 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16. — [2007-1816 A] УДК 544.225.22+544.225.3 

3567. Сулим І. Я. Синтез та властивості кремнеземів, модифікованих сполука-
ми цирконію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 01.04.18 
/ Сулим Ірина Ярославівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 
2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2007-2303 A] 

 УДК 544.723:546.83 
3568. Ханіна О. А. Процеси міжмолекулярного фотоіндукованого перенесення 

електрона в наноструктурних титанокремнеземах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : спец. 01.04.18 / Ханіна Оксана Анатоліївна ; НАН України, 
Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — [2007-1839 A] УДК 544.526.5 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 
3569. Гуч М. Р. Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах 

R2X3—Cu2X—In2X3 (R—Y, La, Pr, Er; X—S, Se) та споріднених : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 / Гуч Михайло Романович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 
2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-3124 A] УДК 546.2 

3570. Зеленько М. А. Синтез та властивості високотемпературної надпровідної 
кераміки на основі талію та рідкісноземельних елементів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 / Зеленько Микола Анатолійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(11 назв). — [2007-2785 A] УДК 546 

3571. Зелінська М. В. Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних 
пніктидів у системах Er - {Ni, Pd} - {P, As, Sb} та споріднених з ними : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 / Зелінська Марія Василівна ; 
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Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2007-3158 A] УДК 546.666+669.234 

3572. Знов’як К. О. Дослідження координаційних сполук лантаноїдів та ура-
нілу з деякими представниками СО-, РО-донорних лігандів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 / Знов’як Катерина Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (7 назв). — [2007-2046 A] УДК 546.65 

3573. Лихацький П. Г. Поєднаний вплив солей кадмію, кобальту та рентге-
нівських променів на захисні системи тварин та шляхи корекції виявлених порушень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 / Лихацький 
Петро Григорович ; Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2007-2511 A] УДК 546.48+612.017 

3574. Магльована Т. В. Адсорбція молібдену (VІ), вольфраму (VІ) та ванадію 
(V) на поверхні модифікованих силікагелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : спец. 02.00.01 / Магльована Тетяна В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— [2007-2246 A] УДК 546.77+546.88 

3575. Нестеров Д. С. Прямий синтез, будова та властивості гетеротриметаліч-
них комплексів з аміноспиртами на основі міді та кобальту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 / Нестеров Дмитро Сергійович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (15 назв). — [2007-2991 А] УДК 546.1 

3576. Потаскалов В. А. Різнолігандні та багатоядерні комплексні сполуки Со(ІІІ) з 
етаноламінами: синтез, структура та каталітичні властивості : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 / Потаскалов Вадим Анатолійо-
вич ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — [2007-2600 A] УДК 546.733 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 
3577. Пивоваренко В. Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуо-

ресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 
3-гідроксихромонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 
02.00.03 / Пивоваренко Василь Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К.,  2007. — 39 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (62 назви). — [2007-2957 A] 

 УДК 547.814+577.336 
3578. Штамбург В. Г. N-Ацилокси-N-алкоксигемінальні системи та їх аналоги : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 02.00.03 / Штамбург 
Василь Георгійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 32 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (38 назв). — [2007-1858 A] УДК 547.495 

3579. Яволовський А. О. Пурини, їх гетероаналоги та N-оксиди на основі імі-
дазолів і піримідинів. Синтез, структура та перетворення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 02.00.03 / Яволовський Аркадій Олександрович ; 
НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2007. — 39 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — [2007-2756 A] УДК 547.7/.8 

На ступінь кандидата 
3580. Бійцева А. В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоін-

долу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 / Бійце-
ва Ангеліна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. —  
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-2344 A] УДК 547.759 
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3581. Брюховецька Н. В. Хімія 1-хлоро-1,2,4-бензотіадіазинів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 / Брюховецька Надія Вікто-
рівна ; НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — [2007-2970 А] УДК 547.542+547.466.6 

3582. Григоренко О. О. Конформаційно обмежені та жорсткі аналоги проліну : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 / Григоренко 
Олександр Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-3113 A] УДК 547.747:544.122.4 

3583. Карпенко О. В. Синтез анельованих гетероциклічних сполук похідних  
4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 / Карпенко Олександр Володимирович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 
(31 назва). — [2007-2056 A] УДК 547.856 

3584. Касьян О. В. Функціональні похідні тіакалікс[4]арену : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 / Касьян Олег Вячеславович ; 
НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(14 назв). — [2007-1954 A] УДК 547.03 

3585. Кисіль А. І. Циклоприєднання та ацилювання хлорангідридами карбоно-
вих кислот похідних піримідо[2,1-a]ізоіндолону, триазоло[5,1-a]ізоіндолу та іміда-
зо[2,1-a]ізоіндолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 
02.00.03 / Кисіль Андрій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. 
— 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-2459 A] УДК 547.759.4 

3586. Криськів О. С. Синтез 4-оксо-3,4-дигідрохіназолінів на основі амідів та 
гідрозидів 2-N-ацилантранілової кислоти, їх хімічні та біологічні властивості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.02 / 
Криськів Олег Степанович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2007-2239 A] 

 УДК 547.551+547.583.5 
3587. Кулініч А. В. Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвни-

ків на основі малононітрилу та барбітурової кислоти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 / Кулініч Андрій Володимирович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). 
— [2007-2501 A] УДК 547.97+544.164.032.732 

3588. Осійчук О. В. Особливості пероксидазного окиснення фенольних сполук : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 02.00.10 / Осійчук 
Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 
2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — [2007-2570 A] 

 УДК 547.56:577.151.4 
3589. Свиріпа В. М. Нові перетворення 2-арил-4-дихлорометилен-5(4Н)-окса-

золонів та їх аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 
02.00.03 / Свиріпа Віталій Миколайович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 
2007. — 20 c. : схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-2122 A] УДК 547.78 

3590. Федько Н. Ф. Синтез та властивості йоноактивних похідних нафталіміду 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 / Федько 
Надія Федорівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2007. 
— 16 c. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2007-2686 A] УДК 547.657 

3591. Фесак О. Ю. Діазореакції вінілових етерів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 / Фесак Олександр Юрійович ; Нац.  
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (29 назв). 
— [2007-2140 A] УДК 547.371+547.571 
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3592. Черенок С. О. Каліксаренфосфонові кислоти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 / Черенок Сергій Олексійович ; НАН 
України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2007. — 18 c. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — [2007-2716 A] УДК 547.56 

3593. Яковенко А. В. Синтез та властивості калікс[4]аренів, які містять аміно-
карбонільні та сульфонільні групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.03 / Яковенко Антон Валерійович ; НАН України, Ін-т органіч. 
хімії. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2007-3045А] 

 УДК 547 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 
3594. Тищенко О. І. Мінералогія самородних металів із кімберлітів і лампрої-

тів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.20 
/ Тищенко Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутво-
рення. — Сімферополь, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2007-2306 A] УДК 549.2(477) 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.8 Прикладна геологія та геофізика.  
Геологічні методи пошуків та розвідування 

На ступінь кандидата 
3595. Безродна І. М. Методика кількісної оцінки структури пустотного про-

стору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за дани-
ми ГДС та петрофізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
спец. 04.00.22 / Безродна Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2007-2175 A] УДК 550.83 

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

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі. Спелеологія 

На ступінь кандидата 
3596. Багмет О. Б. Сучасний геоморфогенез території Київського плато : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.04 / Багмет Олег 
Борисович ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2007. — 16 с., [1] арк. іл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2007-2809 A] УДК 551.43(477-25) 

3597. Пархоменко О. Г. Розвиток голоценових ґрунтів Середнього Придні-
пров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.04 / Пар-
хоменко Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2007. — 17 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2007-2881 A] УДК 551.4:582.87 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 
3598. Дворецька І. В. Динаміка окремих хімічних складових та оптичних вла-

стивостей атмосфери над територією України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.09 / Дворецька Ірина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 
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ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
[2007-2411 A] УДК 551.51 

3599. Нажмудінова О. М. Формування аномалій погодних умов весняного се-
зону над Східною Європою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.09 / Нажмудінова Олена Миколаївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 
2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-2558 A] 

 УДК 551.509.317(4-11) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь доктора 
3600. Баранов П. М. Критерії комплексної геолого-промислової оцінки грані-

тоїдів Західно-Приазовського блока Українського щита : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.11 / Баранов Петро Миколайович ; НАН 
України, Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2007. — 32 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 27—29 (30 назв). — [2007-2766 A] УДК 553.078 

553.8 Родовища дорогоцінного, напівдорогоцінного  
та виробного каміння 

На ступінь доктора 

3601. Федоришин Ю. І. Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазо-
носності і її реалізація на території Українського щита : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.01 / Федоришин Юрій Іванович ; Київ.  
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 44 c. : іл. — Бібліогр.: с. 37—40. — 
[2007-2138 A] УДК 553.81.041(477.4/.5) 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія 

На ступінь доктора 
3602. Абрамов І. Б. Формування підземних вод промислово-міських агломера-

цій : (науково-методичні аспекти екологічної безпеки) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 / Абрамов Ігор Борисович ; Нац. акад. 
природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2007. — 35 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—33 (68 назв). — [2007-2005 A] УДК 556:502/504 

На ступінь кандидата 
3603. Корнієнко І. М. Захист водних об’єктів від біогенних елементів та завис-

лих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 / Корнієнко Ірина Михайлівна ; Укр. НДІ 
екол. пробл. — Х., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2007-2491 A] 

 УДК 556.18 
3604. Нгуєн Ву Ань. Річний стік річок басейну р. Уссурі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.07 / Нгуєн Ву Ань ; Одес. держ. екол. 
ун-т. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2007-2877 A] 

 УДК 556.161 
3605. Ткаченко Т. Г. Максимальний стік весняного водопілля і нормування 

його характеристик у межах басейну р. Сіверський Донець : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.07 / Ткаченко Тетяна Григорівна ; 
Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 
[2007-2910 A] УДК 556.166“321”(477) 
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57 Біологічні науки 

На ступінь кандидата 

3606. Єгоров М. І. Морфофункціональний стан сперматозоїдів собак в залеж-
ності від умов кріоконсервування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : спец. 03.00.19 / Єгоров Максим Ігорович ; НАН України, Ін-т пробл. кріо-
логії і кріомедицини. — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— [2007-2783 A] УДК 57.086.13:599.742.1 

3607. Медведовська М. І. Вплив технологічних чинників на отримання та 
культивування тотипотентних клітин миші : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 / Медведовська Марина Ігорівна ; М-во аграр. політи-
ки України, Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2007. — 20, [1] с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — [2007-2871 A] УДК 57.08:599.323 

3608. Побєлєнський О. М. Експериментальне вивчення ефективності застосу-
вання кріоконсервованої культури мікрофрагментів підшлункової залози на моделі 
алоксанового діабету у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.35 / Побєлєнський Олег Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. 
кріобіології і кріомедицини. — Х., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). 
— [2007-2592 A] УДК 57.086.13 

3609. Прокопенко Н. В. Вплив анестетиків і інгібіторів аніонного транспорту 
на стійкість еритроцитів до змін температурних і осмотичних факторів середовища : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.19 / Прокопенко 
Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-2114 A] УДК 57.086.13 

3610. Слободиська О. А. Діяльність академіка П. П. Сушкіна в контексті роз-
витку біологічної науки (остання чверть ХІХ — перша третина ХХ століть) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 / Слободиська Окса-
на Арнольдівна ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2963 A] УДК 57(477)(092) 

572 Антропологія 

На ступінь кандидата 
3611. Євтушенко Е. О. Екологічні особливості антропно трансформованих рос-

линних угруповань (на прикладі Криворізького залізорудного басейну) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 / Євтушенко Едуард Олек-
сійович ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — [2007-2435 A] УДК 572 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь кандидата 
3612. Шустерук Т. З. Екологічна оцінка антропогенного впливу на біологічну 

активність ґрунтів (на прикладі агроекосистем України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 / Шустерук Тетяна Захарівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (12 назв). — [2007-1860 A] УДК 574.4:631.46 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 
3613. Россоха З. І. Роль генетичних та середовищних факторів у розвитку па-

тологічних станів на ранніх етапах онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. мед. наук : спец. 03.00.15 / Россоха Зоя Іванівна ; Наук. центр радіац. ме-
дицини АМН України. — К., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 
[2007-2614 A] УДК 575.16 

3614. Чень І. Б. Розподіл населення західних областей України за групами кро-
ві у зв'язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 / Чень Ірина Богданівна ; 
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2917 A] УДК 575.22:612.118](477.8) 

3615. Шестопал О. Л. Генотипові особливості становлення антиподального 
комплексу ячменю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 
03.00.15 / Шестопал Оксана Леонідівна ; Укр. акад. аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т 
— Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-2742 A] УДК 575:576.371:633.16 

576 Цитологія 

На ступінь кандидата 

3616. Білий Р. О. Мембранні глікопротеїни клітин за умов апоптозу: виявлен-
ня, характеристика, біомедичні аспекти дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.11 / Білий Ростислав Олександрович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т біології клітини. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (21 назва). — [2007-2345 A] УДК 576.085.2 

3617. Довганюк І. Е. Клініко-морфологічне та біохімічне обґрунтування засто-
сування "церулоплазміну" в комплексному лікуванні хронічного атрофічного гастри-
ту і пептичної виразки шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.36 / Довганюк Інна Едуардівна ; М-во охорони здоров’я України, Дніпро-
петр. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології АМН України". — Дніпропет-
ровськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с.16—17 (8 назв). — [ 2007-3011А] 

 УДК 576.31:616.33-002-071 
3618. Дунаєвська О. Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак  

в умовах радіаційного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
канд. біол. наук : спец. 03.00.11 / Дунаєвська Оксана Феліксівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
[2007-2039 A] УДК 576.3:636.7 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

3619. Шестопалова Г. В. Молекулярні механізми гідратації та комплексоутво-
рення нуклеїнових кислот з біологічно активними речовинами : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 03.00.02 / Шестопалова Ганна Вікто-
рівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 35 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 28—32 (46 назв). — [2007-2320 A] УДК 577.35 

На ступінь кандидата 
3620. Ворошилова Н. М. Вплив кислотно-лужного стану на показники міне-

рального обміну в організмі щурів різного віку, отруєних кадмієм : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 / Ворошилова Наталія Ми-
хайлівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 22 c. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). 
— [2007-2198 A] УДК 577.1 
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3621. Галицька С. М. Створення та експериментальне дослідження активності 
ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : спец. 03.00.09 / Галицька Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 c. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
[2007-2380 A] УДК 577.27 

3622. Голуб А. Г. In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2 : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.03 / Голуб Андрій Григоро-
вич ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-2397 A] УДК 577.2 

3623. Григоров О. О. Канали Кv-групи інтернейронів культури клітин гіпо-
кампа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 / Гри-
горов Олексій Олегович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 
2007. — 24 c. : іл. — Бібліогр.: с. 21. — [2007-2034 A] УДК 577.352.5+612.822 

3624. Драницина А. С. Поліморфізм ДНК у популяціях пінгвінів Pygoscelis 
papua : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.22 / Дра-
ницина Алевтина Сергіївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — 
К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-2428 A] 

 УДК 577.213.3:598.23 
3625. Кофанова О. О. Модифікація функціональної активності СА2+ -АТФази і 

мембрано-цитоскелетного комплексу еритроцитів під впливом гліцерину та кріоко-
нсервування  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 
03.00.19 / Кофанова Ольга Олексіївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріоме-
дицини. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — [2007-2857 A] 

 УДК 577.352.043 
3626. Куцяба В. І. Взаємодія регуляторних генів біосинтезу рибофлавіну і 

конструювання штамів-надсинтетиків цього вітаміну у дріжджів Pichia guilliermondii : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.07 / Куцяба Ва-
силь Іванович ; НАН України, Ін-т біології клітини. — Львів, 2007. — 24 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — [2007-2503 A] УДК 577.21+582.282.23 

3627. Маловічко О. Л. Синтез і властивості RGD міметиків на основі азото-
вмісних гетероциклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 
02.00.10 / Маловічко Ольга Леонтіївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатсь-
кого. — Одеса, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2534 A] 

 УДК 577.1 
3628. Мартинюк У. А. Видові особливості антиоксидантного статусу у птахів 

та способи його корекції у ранньому постнатальному періоді : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 / Мартинюк Уляна Андріївна ; 
Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — [2007-2539 A] УДК 577.1 

3629. Пенчук Ю. М. Розробка технології інтерферонів I типу з використанням 
конструкційно оформленої індукторної системи багаторазової дії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 03.00.20 / Пенчук Юрій Миколайович ; Нац. 
ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). 
— [2007-2882 A] УДК 577.245.086 

3630. Семенюта І. В. Дослідження інформативності клітинних моделей для 
попередньої оцінки біологічної активності речовин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : спец. 02.00.10 / Семенюта Іван Володимирович ; НАН 
України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (6 назв). — [2007-2628 A] УДК 577.1+519.237.8+004.032.26 
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578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 
3631. Сізов Д. В. Структурні та функціональні особливості трансактиваційного 

домену білка Е2 вірусу папіломи великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.06 / Сізов Дмитро Васильович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 24 c. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (7 назв). — 
[2007-2637 A] УДК 578.85/.86 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
3632. Броварська О. С. Ліпополіцукриди та позаклітинні глікополімери Ralstonia 

solanacearum: склад, структура і біологічна активність : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 03.00.07 / Броварська Оксана Степанівна ; НАН 
України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К.: 2007. — 23 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3086 A] УДК 579.84 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 
3633. Міхєєв О. М. Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації у 

рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.01 / 
Міхєєв Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. 
— 40 c. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (47 назв). — [2007-2547 A] УДК 581.1.03 

3634. Пида С. В. Фізіологія симбіозу систем Bradyrhіzobium Sp. (Lupinus) — 
Lupinus L.: алелопатичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : спец. 03.00.12 / Пида Світлана Василівна ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 
2007. — 44 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—42 (67 назв). — [2007-2587 A] 

 УДК 581.13:633.367 

На ступінь кандидата 
3635. Бєльська О. В. Функції лишайників в міграції Cs-137 в системі "ґрунт — 

вищі рослини" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 
03.00.16 / Бєльська Ольга Валеріївна ; Ін-т агроекології, Укр. акад. аграр. наук. — К., 
2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) . — [2007-1928 A] 

 УДК 582.29:632.15:631.963 
3636. Бойко П. М. Просторово-часова структура біогеоценозів Нижньодні-

провського екокоридору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
спец. 03.00.16 / Бойко Павло Михайлович ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропет-
ровськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15—18 (34 назви). — [2007-2353 A] 

 УДК 581.9:502.172](477.72) 
3637. Бородіна Н. В. Фармакогностичне дослідження рослин роду тополя : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.02 / Боро-
діна Наталія Валеріївна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядип-
лом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(22 назви). — [2007-2361 A] УДК 582.681.81:615.322 

3638. Голубцова Ю. І. Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.21 / Голубцова 
Юлія Іванівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. — К., 2007. — 23 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — [2007-2031 A] УДК 582.282(477.51/.52) 



 73

3639. Красовський В. В. Інтродукція унабі (Zizyphus jujuba Mill.) в Лісостепу 
України (біоекологічні особливості, розмноження, вирощування) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.05 / Красовський Володимир Васильо-
вич ; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М. М. Гришка. — К., 2007. — 19 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2007-2071 A] УДК 581.522.4:582.782.1](477.41/.42) 

3640. Ладигіна Л. В. Мікроводорості як кормові об’єкти личинок мідій і уст-
риць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.17 / Ла-
дигіна Людмила Володимирівна ; НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ко-
валевського. — Севастополь, 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). 
— [2007-2079 A] УДК 582.232 

3641. Пашкевич Н. А. Анатомо-морфологічна мінливість хвої видів роду 
Pinus L. на території України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : спец. 03.00.05 / Пашкевич Наталія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т ботаніки 
ім. М. Г. Холодного. — К., 2007. — 20  c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— [2007-2270 A] УДК 582.47(477) 

3642. Филипчук Т. В. Особливості перебігу закону телерантності Шелфорда в 
світлі істинних функціональних моделей (на прикладі Arnica montana L.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 / Филипчук Тетяна 
Василівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2687 A] УДК 581.522:582.998.16 

3643. Ярмошенко Л. П. Формування мікрофітобентосу верхньої частини Ка-
нівського водосховища за умов антропогенного впливу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.17 / Ярмошенко Людмила Петрівна ; НАН 
України, Ін-т гідробіології. — К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22  
(17 назв). — [2007-1878 A] УДК 581.526.323:574.63](285.33) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

3644. Харченко Л. П. Закономірності морфофункціональної організації трав-
ної системи птахів різних трофічних спеціалізацій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.08 / Харченко Людмила Павлівна ; Дніпропетр. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 40 c. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (47 назв). — 
[2007-2144 A] УДК 591.132:598.2 

На ступінь кандидата 

3645. Дефорж Г. В. Історія становлення та розвитку еволюційної морфології 
хребетних тварин в Україні (кінець ХІХ — перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 / Дефорж Ганна Володимирівна ; 
Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2007. — 21 c. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2779 A] УДК 591.4:597/.599](477)“18/19” 

3646. Заячникова Т. В. Зміна больової чутливості щурів під впливом гіпо-
кінетичного стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 
03.00.13 / Заячникова Тетяна Валентинівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. 
— Сімферополь, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2007-3156 A] УДК 591.1:616.8-009.7 

3647. Кава Л. П. Основні шкідники суниці та заходи з обмеження їх чисель-
ності в умовах Центрального Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 16.00.10 / Кава Людмила Павлівна ; Нац. аграр. ун-т. 
— К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-2451 A] 

 УДК 595.7:634.75](477.4) 
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3648. Колеснік Л. І. Основні шкідники капусти білоголової у Східному Лісо-
степу України. Екологія і прогноз розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 16.00.10 / Колеснік Любов Іванівна ; Харків. нац. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
[2007-2479 A] УДК 595.7:635.342](477.52/.6) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

На ступінь доктора 
3649. Зіменковський А. Б. Наукове обґрунтування концептуальної моделі 

управління якістю в охороні здоров’я України шляхом системного розвитку медич-
ної стандартизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 
14.02.03 / Зіменковський Андрій Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 34 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 24—30. — 100 пр. — [2007-3160 A] УДК 61(477) 

На ступінь кандидата 

3650. Потимко О. З. Розвиток медицини у Львові в ХІV—ХVІІІ ст.: історіогра-
фія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 
/ Потимко Оксана Збігнєвна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. —  
19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-1984 A] 

 УДК 61(477.83-25)"13/17" 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

3651. Зозуля О. С. Закономірності розвитку та будови передсердно-шлуночко-
вих клапанів серця в пре- і постнатальному онтогенезі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 / Зозуля Олена Сергіївна ; М-во охо-
рони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. —  
15 c. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3161 A] УДК 611.12 

3652. Корнєєва М. О. Морфологічні взаємовідносини пазух твердої оболони 
головного мозку основи черепа з венозними сплетеннями обличчя в пренатальному 
онтогенезі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.03.01 / Корнєєва Марина Олексіївна ; М-во охорони здоров’я України. — Х., 2007. 
— 18 c. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — [2007-2232 A] УДК 611.819 

3653. Примаченко В. І. Морфофункціональні зміни нервових структур малого 
кола кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 / Примаченко Валентина 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-1987 A] УДК 611.018 

3654. Свінцицька Н. Л. Структурна організація кровоносного русла пілорич-
ного відділу шлунка людини в нормі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.03.01 / Свінцицька Наталія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(8 назв). — [2007-1808 A] УДК 611.33:611.16 

3655. Скорейко П. М. Анатомія лозоподібного сплетення та яєчкових вен у 
ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.03.01 / Скорейко Петро Михайлович ; М-во охорони здоров'я 
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України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2007. —  
18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — [2007-1813 A] УДК 611.013 

3656. Спаська А. М. Морфофункціональний стан кровоносних судин і парен-
хіми яєчка в нормі, після перенесеного епідидимоорхіту та водянки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 14.03.01 / Спаська Анастасія Микитівна ; 
Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 20 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-1822 A] УДК 611.631/.632+616.681/.683-008.8 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

3657. Ахаладзе М. Г. Оцінка темпу старіння, стану здоров'я і життєздатності 
людини на основі визначення біологічного віку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : спец. 14.03.03 / Ахаладзе Микола Георгійович ; Ін-т геронто-
логії АМН України. — К. : 2007. — 40 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (33 назви). 
— 100 пр. — [2007-3056 A] УДК 612.67:616-053.9 

3658. Заячківська О. С. Роль локальної стрес-лімітуючої системи у механіз-
мах цитопротекції слизової оболонки стравоходу і шлунка : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.03.03 / Заячківська Оксана Станіславівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 
Львів, 2007. — 40 c. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 150 пр. — [2007-3155 A] 

 УДК 612.31/.32:612.6.03 

На ступінь кандидата 

3659. Вдовиченко О. В. Фізіологічні аспекти оцінки та корекції забезпеченості 
водорозчинними вітамінами (С, РР, В1, В2) практично здорових людей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.03 / Вдовиченко Олександр 
Валерійович ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького. — Львів, 2007. — 16 c. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2007-2368 A] 

 УДК 612.015.6 
3660. Галій С. М. Вплив фізичних навантажень тренувального процесу на стан 

імунних та метаболічних показників в спортсменів, які займаються паверліфтінгом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 14.03.04 / Галій Сер-
гій Миколайович ; М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 
2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2007-2200 A] УДК 612.01:796.015 

3661. Коновалов А. Ю. Вивчення стану фагоцитозу, прооксидантно-антиокси-
дантних процесів та продукції цитокінів in vitro нейтрофілами та моноцитами хворих 
на хронічні синусити, отити і тонзиліти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : спец. 14.03.04 / Коновалов Антон Юрійович ; М-во охорони здоров’я 
України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — [2007-2487 A] УДК 612.112:[616.28+616.216.1+616.322]-002 

3662. Криця Я. П. Імунний статус і його корекція у коней чистокровної та 
української верхових порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
спец. 03.00.13 / Криця Яна Петрівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-2497 A] УДК 612.017:636.13.09 

3663. Лєщова М. О. Особливості морфогенезу лімфоїдних органів у плодів ве-
ликої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 
16.00.02 / Лєщова Марина Олексіївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 21 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-2508 A] УДК 612.42:636.21 
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3664. Луцюк М. В. Електрофізіологічний аналіз розвитку уваги у дітей за до-
помогою біологічного зворотного зв’язку по електроенцефалограмі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 / Луцюк Микола Віталійович ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-2524 A] УДК 612.82 

3665. Маньківська О. П. Зміни показників ЕЕГ людини, пов’язані з конт-
рольованим больовим подразненням та статичним напруженням м’язів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.03 / Маньківська Олена 
Петрівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 22 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2007-2536 A] УДК 612.82.014.42 

3666. Ревякіна О. Г. Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи і фізіологічного ка-
лоригенезу у білих щурів при гострій дії холоду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 / Ревякіна Олена Геннадіївна ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2609 A] УДК 612.019 

3667. Ястремська І. А. Регуляція гістаміном апоптозу лімфоїдних клітин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.08 / Ястремська 
Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Го-
рького, НДІ травматології та ортопедії. — Донецьк, 2007. — 22 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 18—20 (13 назв). — [2007-1882 A] УДК 612.017+615.37 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

613.3 Гігієна напоїв. Питна дієта 

На ступінь кандидата 
3668. Ворохта Ю. М. Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод 

на здоров’я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.02.01 / Ворохта Юрій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 
ім. О. М. Марзєєва" АМН України. — К., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (9 назв). — [2007-2197 A] УДК 613.3 

613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка 

На ступінь кандидата 

3669. Колпакова Т. М. Гігієнічне обґрунтування системи контролю за навчан-
ням школярів при семестрово-заліковій формі навчання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 / Колпакова Тетяна Михайлівна ; Держ. 
установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва АМН України". — К., 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 15—17 (21 назва). — Б.т. — [2007-3194 A] УДК 613.955 

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

На ступінь доктора 

3670. Щербань М. Г. Наукове обґрунтування заходів з оздоровлення верхів'я 
ріки С. Донець — основного джерела питного водопостачання населення південно-
східного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
спец. 14.02.01 / Щербань Микола Гаврилович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва" АМН України. — К., 2007. — 39 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 31—35 (39 назв). — [2007-2749 A] УДК 614.445(477.54) 
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На ступінь кандидата 

3671. Гужва З. Г. Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської ме-
дицини Катеринославської губернії (ІІ половина ХІХ ст. — 1917 р.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.04 / Гужва Зінаїда Григорівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [Дніпропетр. держ. мед. акад.]. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. 
— [2007-3119 A] УДК 614.3(477.63)(091) 

3672. Малоног К. П. Гігієнічна оцінка ризику для здоров'я населення від 
забруднення атмосферного повітря міста з розвинутою хімічною промисловістю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 14.02.01 / Малоног 
Катерина Петрівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва 
АМН України". — К., 2007. — 20  c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 
[2007-2091 A] УДК 614.71 

3673. Мельник С. А. Функціональний стан та адаптаційні можливості підліт-
ків, які проживають в зоні радіоактивного забруднення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 / Мельник Світлана Адамівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — [2007-2095 A] УДК 614.876-053.6 

3674. Пранік С. А. Історичний аналіз становлення та розвитку медико-про-
філактичної допомоги робітникам водного транспорту України (на прикладі Київсь-
кої центральної басейнової клінічної лікарні МОЗ України) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.04 / Пранік Світлана Андріївна ; Ін-т 
медицини праці АМН України. — К., 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(10 назв). — [2007-2996 А] УДК 614.2(477-25)(091) 

614.8 Пожежна охорона 

На ступінь кандидата 

3675. Калиновський А. Я. Вплив зміни параметрів вітру та вологості лісового 
пального матеріалу на інтегральні характеристики низової лісової пожежі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 / Калиновський 
Андрій Якович ; Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2007-2453 A] УДК 614.841.42:630 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 
3676. Антонюк В. О. Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослід-

женнях: сировинна база, властивості та аспекти практичного використання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : спец. 15.00.02 / Антонюк Володи-
мир Олександрович ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького. — Львів, 2007. — 36, [1] c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 27—33. — [2007-1925 A1] УДК 615.01 

На ступінь кандидата 
3677. Гаврилюк Д. Я. Синтез, перетворення та біологічна активність нових 

спіранових та неконденсованих біциклічних похідних на основі 4-тіазолідонів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.02 / Гаврилюк 
Дмитро Ярославович ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького. — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— [2007-1940 A] УДК 615.01 
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3678. Новосел О. М. Фармакогностичне вивчення представників родів Malus 
та Pyrus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.02 
/ Новосел Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 20  c. — Бібліогр.: с. 15—17  
(18 назв). — [2007-2565 A] УДК 615.07:582.734.3 

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

На ступінь доктора 
3679. Грицик А. Р. Фармакогностичне дослідження рослин родин Тирличеві і 

Гречкові як перспективних джерел лікувальних і профілактичних засобів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : спец. 15.00.02 / Грицик Андрій 
Романович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 40 c. : табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (55 назв). — 
[2007-2831 A] УДК 615.322 

На ступінь кандидата 

3680. Демешко О. В. Вивчення біологічно активних речовин листя Rоbinia 
pseudoacacia та отримання субстанції на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.02 / Демешко Ольга Володимирівна ; М-во 
охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2007-2215 A] УДК 615.322:582.739 

3681. Семененко С. І. Лікувальна ефективність та безпека застосування флуо-
ксетину у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з соматогенними депре-
сіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.28 / Се-
мененко Святослав Ігорович ; Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсико-
логії. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— [2007-2627 A] УДК 615.214:616.1-005.4 

3682. Шелигін М. С. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування аль-
фа-2β інтерферону в лікуванні хворих на лейоміому матки : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 / Шелигін Михайло Сергійович ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка. — К., 2007. — 20 , [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
[2007-2740 A] УДК 615.37:618.4-006 

3683. Шмирьова Ю. В. Розробка складу та технології мазі з мірамістином для 
застосування в урології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук 
: спец. 15.00.01 / Шмирьова Юлія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-1855 A] УДК 615.454.1:616.662-007.274 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні)  

терапевтичні засоби. Курортологія 

На ступінь кандидата 

3684. Тимрук-Скоропад К. А. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії 
та пульмонектомії у післяопераційному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.03 / Тимрук-Скоропад Катерина 
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Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-1832 A] УДК 615.825:[616.694+616.24 

3685. Ціж Л. М. Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку при диско-
патії шийного відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.03 / Ціж Любов Михайлівна ; Львів. держ. ун-т 
фіз. культури. — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
[2007-2707 A] УДК 615.825:616.711 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 
3686. Варивончик Д. В. Виробнича канцерогенна безпека в Україні та обґрун-

тування профілактики професійного раку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра мед. наук : спец. 14.02.01 / Варивончик Денис Віталійович ; Ін-т медицини праці 
АМН України. — К., 2007. — 35 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31. — [2007-2974 А] 

 УДК 616.006.6-036.2-057-084 
3687. Кризина П. С. Морфофункціональна оцінка перебігу ранового процесу 

при застосуванні ксенопротекторів антимікробних середників та біостимуляторів 
при місцевому лікуванні інфікованих ран (експериментальне дослідження) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.03.01 / Кризина Павло Степано-
вич ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. 
— 28 c. : табл. — Бібліогр.: с. 21—25 (42 назви). — [2007-2072 A] УДК 616-001.4-08 

3688. Таралло В. Л. Наукове обґрунтування інтегральної оцінки здоров’я на-
селення за параметрами дожиття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : спец. 14.02.03 / Таралло Володимир Леонідович ; М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 32 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—30 (30 назв). — [2007-3002 А] УДК 616-058 

3689. Шагінян В. Р. Роль перинатального шляху передачі у розповсюдженні 
гепатитів В і С в Україні та удосконалення системи епідеміологічного нагляду : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.02 / Шагінян Валерія 
Робертівна ; Акад. мед. наук України, Ін-т епідеоміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського. — К., 2007. — 34 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (45 назв). — 
[2007-2313 A] УДК 616-036.22:616.36-002](477) 

На ступінь кандидата 

3690. Афанасьєва Я. С. Застосування високотонової терапії в комплексному 
санаторно-курортному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І та ІІ 
стадій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.33 / 
Афанасьєва Яна Станіславівна ; М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реа-
білітації та курортології. — Одеса, 2007. — 29 c. : іл. — Бібліогр.: с. 23—25 (18 назв). 
— [2007-2965 А] УДК 616-005:615.838 

3691. Доценко Є. Г. Хірургічне лікування біліодигестивних кровотеч : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Доценко Євген 
Григорович ; М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 
20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-2427 A] 

 УДК 616-005.1-089 
3692. Москвяк Є. Й. Медико-соціальне обґрунтування створення закладів па-

ліативної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.02.03 / Москвяк Євген Йосифович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 19—20. — [2007-2257 A] УДК 616-058 
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3693. Недобой А. М. Особливості біохімічних змін та молекулярно-генетичний 
аналіз в сім’ях з високим ризиком хвороби Гоше : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.15 / Недобой Алла Миколаївна ; Наук. центр 
радіац. медицини АМН України. — К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22  
(13 назв). — [2007-1886 A] УДК 616-056.7-053.2-07 

3694. Орос М. М. Клініко-діагностичні критерії та прогнозування транзитор-
но-ішемічних атак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.15 / Орос Михайло Михайлович ; Акад. мед. наук України, Ін-т неврології, 
психіатрії та наркології. — Х., 2007. — 20  c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
[2007-2264 A] УДК 616-005.4:616.8-00]-76 

3695. Рубан М. М. Клініко-морфологічне  обґрунтування нових методів хі-
рургічного лікування післяін’єкційних гнійних ускладнень опійної наркоманії : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Рубан Микола 
Миколайович ; М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 
— Вінниця, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2007-2285 A] 

 УДК 616-002.3-089:615.015.6 
3696. Сколожабський А. А. Селективно культивовані гемопоетичні стовбуро-

ві клітини у корекції експериментального променевого імунодефіциту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 / Сколожабський Андрій 
Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. 
— 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-1 812 A] 

 УДК 616-001.28:612.017.12 
3697. Тудзій М. Ю. Профілактика розвитку поліалергії та трансформації клі-

нічних проявів атопії у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.10 / Тудзій Мирослава Юріївна ; Держ. установа "Ін-т 
педіатрії акушерства і генекології Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 19 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2007-2407 A] УДК 616-022.8-053.2 

3698. Ходак О. Л. Вплив мінеральної води Нафтуся на неспецифічну резис-
тентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне до-
слідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.33 / 
Ходак Олександра Леонтіївна ; М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. 
реабілітації та курортології. — Одеса, 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(11 назв). — [2007-2697 A] УДК 616-006-092.19:615.327.015.4 

3699. Чиньба О. В. Оптимізація хірургічного лікування рецидивних пахвинних 
гриж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Чиньба 
Олег Васильович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2007-2721 A] УДК 616-007.43 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 

3700. Гаргін В. В. Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця 
при ішемічній хворобі серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
спец. 14.03.02 / Гаргін Віталій Віталійович ; М-во охорони здоров’я України, Харків. 
держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 36 c. : табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (54 назви). — 
[2007-2383 A] УДК 616.127-005.4-02-091 

3701. Карпенко Ю. І. Електрофізіологічні механізми, клініка, діагностика, хі-
рургічне і медикаментозне лікування тріпотіння передсердь : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.04 / Карпенко Юрій Іванович ; Нац. 
ін-т серц.-судин. хірургії ім. акад. М. М. Амосова АМН України. — К., 2007. — 36 c. : 
табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (47 назв). — [2007-2057 A] УДК 616.125-073.7-08 

3702. Князькова І. І. Клініко-гемодинамічні, патогенетичні механізми розвит-
ку післяінфарктної дисфункції лівого шлуночка та можливості її фармакологічної ко-
рекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.11 / 
Князькова Ірина Іванівна ; Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 44 c. — Бібліогр.: 
с. 31—40 (64 назви). — 100 пр. — [2007-3208 A] УДК 616.127-085 

3703. Попандопуло А. Г. Клітинно-тканинні технології у лікуванні хронічних 
виразково-раневих дефектів нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.03 / Попандопуло Андрій Геннадійович ; Ін-т не-
відклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. — Донецьк, 2007. — 36 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (49 назв). — [2007-2112 A] УДК 616.14-002.44-089 

На ступінь кандидата 

3704. Абдельмаджід Н. А. А.-Ш. Відеоендоскопічні втручання в хірургічному 
лікуванні хронічної венозної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Абдельмаджід Набіль Абдельмаджід Аль-Шаріф ; 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
[2007-2165 A] УДК 616.14-007.64-089-072.1 

3705. Аксьонов Є. В. Ендоваскулярний метод лікування хворих ІХС з неста-
більною стенокардією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.04 / Аксьонов Євгеній Володимирович ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії  
ім. М. М. Амосова АМН України. — К., 2007. — 19  c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — [2007-2168 A] УДК 616.12-009.72-089.819.5 

3706. Андрієць В. С. Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування 
геморою та покази до них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.03 / Андрієць Володимир Савич ; М-во охорони здоров’я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 18 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2170 A] УДК 616.147.17-007.64-089 

3707. Боднар Л. В. Патоморфологія провідної системи серця при гострій 
ішемії міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.03.02 / Боднар Лілія Василівна ; М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. 
держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
[2007-2352 A] УДК 616.127-005.4 

3708. Боровікова В. О. Сучасні підходи до оперативного лікування варико-
целе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Боро-
вікова Віра Олександрівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — [2007-2185 A] УДК 616.14-007.64-089 

3709. Василинчук Н. М. Зміни ліпідного складу, вмісту продуктів переокис-
нення компонентів плазматичних мембран кардіоміоцитів і формених елементів кро-
ві за умов експериментальної гіперхолестеринемії та стресу і можливості їх фар-
макологічної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 03.00.04 / Василинчук Наталія Миколаївна ; Ін-т геронтології АМН України. — 
К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2007-1934 A] 

 УДК 616.12-091.8:616.153-008.61]-085 
3710. Волковинська Т. В. Етіопатогенетичні механізми розвитку дисфункції 

ендотелію у чоловіків молодого віку з різним рівнем артеріального тиску : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 / Волковинська Тетяна 



 82 

Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. 
наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2007-2932 A] УДК 616.12-008.331.1-053.81-055.1 

3711. Гефтер Ю. О. Клініко-діагностичне та патогенетичне значення полімор-
фізму гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу та В-натрійуретичного пептиду у 
хворих на гіпертонічну хворобу, які перенесли інфаркт міокарда та мозковий інсульт : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 / Гефтер Юлія 
Олександрівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-
ця. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2007-2204 A] 

 УДК 616.12-008.331.1 
3712. Єгорова Ю. В. Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характе-

ристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікуван-
ня та реваскуляризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.11 / Єгорова Юлія Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпро-
петр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України. — Дніпропетровськ, 2007. — 23 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2007-2041 A] УДК 616.12-009.72 

3713. Іщук В. О. Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тре-
нувань у літніх хворих із стабільною стенокардією напруги І та ІІ функціональних 
класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 / 
Іщук Вадим Олександрович ; М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. 
мед. акад., Держ. установа "Ін-т гастроентерології Акад. мед. наук України". — Дніпро-
петровськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2007-3167 A] УДК 616.132.2-008.64-085.825-053.9 

3714. Казанцева Т. В. Метаболічні порушення та структурно-функціональні 
зміни серця у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з цукровим діабетом 
другого типу та ожирінням і шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 / Казанцева Тетяна Василівна ; М-во охорони 
здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — [2007-2452 A] УДК 616.12-008.331.1 

3715. Ковганич Т. О. Зміни функціонального стану центральної та периферич-
ної ланок серцево-судинної системи у хворих на системну склеродермію та їх меди-
каментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.12 / Ковганич Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3188 A] УДК 616.1-002.77-08 

3716. Купраш О. В. Артеріальна гіпертензія і супутня патологія у хворих літ-
нього віку: оцінка стану антигіпертензивної терапії в лікарняних закладах України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 / Купраш 
Олена Володимирівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — [2007-1960 A] УДК 616.12-008.331.1-053.9-085 

3717. Лазирський В. О. Рентгенхірургічні методи лікування портальної гіпер-
тензії, що ускладнена профузною кровотечею із флебектазій стравоходу і шлунка, у 
хворих на цироз печінки: (Експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Лазирський Вячеслав Олексійович ; 
М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20  c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-1962 A] 

 УДК 616.149-008-005.1+616.36-004]-089 
3718. Лонде О. В. Взаємозв’язок вегетативної регуляції артеріального тиску з 

ремоделюванням міокарда лівого шлуночка у чоловіків молодого віку з артеріаль-
ною гіпертензією і методи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : спец. 14.01.11 / Лонде Ольга Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпро-
петровськ, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2088 A] 

 УДК 616.12-008.331.1-08-053.81 
3719. Малик О. Р. Патоморфологія артерій серця при раптовій смерті в осіб 

молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 / 
Малик Оксана Романівна ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т  
ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(23 назви). — [2007-2533 A] УДК 616.132.2-036.886-053.8:611.12 

3720. Микляєв О. О. Початкові форми цереброваскулярної патології у хворих 
на артеріальну гіпотензію: патогенетичні, діагностичні і лікувальні аспекти : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.15 / Микляєв Олек-
сій Олександрович ; Акад. мед. наук України, Ін-т неврології, психіатрії та нарколо-
гії. — Х., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-2542 A] 

 УДК 616.12-008.331.4]-07-08 
3721. Мозгова Ю. М. Динаміка апоптоз-опосередкованих та імунозапальних 

факторів при лікуванні хронічної серцевої недостатності бета-адреноблокаторами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 / Мозго- 
ва Юлія Миколаївна ; Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (17 назв). — [2007-2549 A] УДК 616.12-008.46:612.017 

3722. Немчина О. О. Можливості стрес-ехокардіографії з добутаміном для 
об'єктивізації важкості перебігу ішемічної хвороби серця та виявлення гібернованого 
міокарду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 / 
Немчина Олена Олександрівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кар-
діології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-2105 A] УДК 616.127-005.4-073.48 

3723. Остапенко Т. І. Корекція артеріальної гіпертензії у реципієнтів нирко-
вих алотрансплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.08 / Остапенко Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2007-2572 A] УДК 616.12-008.331.1+616.61-089.843 

3724. Поляков К. В. Патоморфологія легеневих судин у дітей при первинній 
та вторинній пульманальній гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.03.02 / Поляков Костянтин Володимирович ; М-во охорони 
здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 16 (7 назв). — [2007-1907 A] УДК 616.131-008.331.1-053.1/.3 

3725. Рачиба О. О. Застосування ультразвуку в комплексному лікуванні хво-
рих на есенціальну артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.33 / Рачиба Ольга Олександрівна ; М-во охорони здо-
ров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — Одеса, 2007. — 20 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-2798 A] УДК 616.12-008-085.837 

3726. Соловій М. Б. Шляхи оптимізації лікувально-діагностичної тактики у 
хворих хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок на пізніх стадіях : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Соловій Маркіян 
Богданович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 16 c. — 
Бібліогр.: с. 11 (11 назв). — [ 2007-2651 A] УДК 616.147.3-008.64-07-08 

3727. Соломка С. М. Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця у людей 
похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.04 / Соломка Сергій Миколайович ; Акад. мед. наук України, Нац. ін-т серц.-
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судин. хірургії ім. М. М. Амосова. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2007-2296 A] УДК 616.127-005.4-053.9-089.8 

3728. Титова Г. Ю. Ендотелійзалежні фактори патогенезу хронічної серцевої 
недостатності в динаміці лікування антагоністами рецепторів ангіотензина ІІ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 / Титова Ган-
на Юріївна ; Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-1833 A] УДК 616.12-008.46-085.355 

3729. Ходаківська О. В. Порівняльна ефективність блокатора кальцієвих кана-
лів дилтіазему та β-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями в 
лікуванні хворих, що перенесли гострий коронарний синдром без зубця Q : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 / Ходаківська Олена 
Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 
К., 2007. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 
[2007-1841 A] УДК 616.142-036.1-08 

3730. Черноброва О. І. Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовле-
на комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12 : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : спец. 14.01.31 / Черноброва Олена Іванівна ; Акад. мед. наук 
України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (24 назви). — [2007-2719 A] УДК 616.155.194-08 

3731. Шишкін В. В. Порівняльна оцінка діагностичної та прогностичної зна-
чущості маркерів атеросклерозу у хворих ішемічною хворобою серця : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 / Шишкін Володимир 
Володимирович ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології  
ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). 
— [2007-2745 A] УДК 616.12-005.4 

3732. Шпак С. В. Діагностика і визначення способу корекції судинних ура-
жень за даними сонографії черевного відділу аорти у хворих на ішемічну хворобу 
серця та артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.11 / Шпак Сергій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпро-
петр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпро-
петровськ, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 
— [2007-1856 A] УДК 616.13-004.6:616.12-005.4]-073-08 

3733. Щур О. В. Особливості діагностики та лікування реноваскулярної гіпер-
тензії природженої етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.03 / Щур Олександр Володимирович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. — Львів, 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2007-2751 A] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.61]-07-089 
3734. Ярка А. О. Хірургічна тактика у хворих з поєднаними ураженнями 

сонних артерій, черевної аорти та артерій нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Ярка Андрій Олексійович ; Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 
(10 назв). — [2007-2759 A] УДК 616.13-001-089 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 

3735. Победьонна Г. П. Системні порушення клітинного метаболізму у хворих 
на бронхіальну астму: клінічне значення і сучасні методи терапії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.27 / Победьонна Галина Павлівна ; 
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Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед.  
наук України". — К., 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (43 назви). — 
[2007-2591 A] УДК 616.248-08 

3736. Токарчук Н. І. Морфофункціональний стан тимусу, гіпофізарно-ти-
реоїдної системи та оптимізація лікування дітей раннього віку, хворих на гостру 
пневмонію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.10 / 
Токарчук Надія Іванівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2007. — 32 c. : табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (52 назви). — [2007-2133 A] 

 УДК 616.24-002-08-053.2 

На ступінь кандидата 

3737. Аметшаєва З. З. Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у 
дітей залежно від рівня фізичного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.10 / Аметшаєва Зєра Зинарівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2007. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2007-2807 A] 

 УДК 616.24-053.2:612.017.1 
3738. Беренда О. А. Шаттл-тест в оцінці фізичної активності хворих на хро-

нічні запальні захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.27 / Беренда Олена Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 20 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-2343 A] УДК 616.24-02-07 

3739. Буригін В. М. Діагностика і хірургічне лікування ізольованого та сполу-
ченого ехінококозу легень у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.09 / Буригін Віталій Миколайович ; М-во охорони здоров’я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (15 назв). — [2007-2971 А] УДК 616.24-006-071-089-053.2 

3740. Вацеба Р. Є. Діагностика та профілактика легеневих ускладнень у хво-
рих на гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.03 / Вацеба Роман Євгенович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого. — Львів, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 14—16 (50 назв). — [2007-2367 A] 

 УДК 616.24:616.37]-002-06-07-084 
3741. Гайдаш І. А. Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних 

та мікроциркулярних порушень у дітей, хворих на пневмонію : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 14.03.04 / Гайдаш Ірина Анатоліївна ;  
М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2007. — 16 c. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2007-2933 А] УДК 616.24-002-053.2 

3742. Гані М. М. Аль Факаві. Стан функції легень по регуляції біогенних 
амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.10 / Гані М. М. Аль Факаві ; 
М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 19 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-2382 A] УДК 616.24-002-053.2 

3743. Дем’яненко І. О. Ранній гістогенез дихальної системи у людини в умо-
вах типової та атипової імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.03.09 / Дем’яненко Інна Олексіївна ; М-во охорони здоров’я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2007. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2007-2415 A] 

 УДК 616.2-008-089.843 
3744. Іванкова О. В. Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний 

туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.26 / Іванкова Олена Віталіївна ; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології 
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ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-1948 A] УДК 616.24-002.52-085 

3745. Машіка В. Ю. Ефективність лікування дітей з алергічними захворю-
ваннями в умовах камер штучного мікроклімату соляних шахт в залежності від сту-
пеня сенсибілізації та природньої резистентності організму : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.10 / Машіка Володимир Юрійович ; 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 
22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2007-2252 A] 

 УДК 616.248:616.211-002-022]-053.2-039.76 
3746. Меренкова Є. О. Стан агрегації тромбоцитів у хворих на хронічні за-

пальні захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.27 / Меренкова Євгенія Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 18 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2007-1971 A] УДК 616.24-036:616.12-02 

3747. Несвітайлова К. В. Патофізіологічні механізми рецидивування та хроні-
зації бронхіту у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 / Несвітайлова Клавдія Василівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 19—21 (19 назв). — [2007-2106 A] УДК 616.24-036.12-053.2 

3748. Пороша Н. С. Прогнозування перебігу тяжких позалікарняних пневмо-
ній у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.30 / 
Пороша Наталія Станіславівна ; М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. 
ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2007. — 24 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18  
(19 назв). — [2007-1909 A] УДК 616.24-002-036.17-053.37 

3749. Прунчак С. І. Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми 
в дітей з різними типами ацетилювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.10 / Прунчак Світлана Іванівна ; М-во охорони здоров’я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 20 c. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2278 A] УДК 616.248-053.2 

3750. Садомова Г. В. Інфікування мікобактеріями, захворюваність на вперше 
діагностований туберкульоз легень та особливості його перебігу в жінок репродук-
тивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.26 
/ Садомова Ганна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-2892 A] УДК 616.24-002.5-07-085 

3751. Соловйова А. Г. Системні порушення імунітету та цитокінів при брон-
хіальній астмі у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.10 / Соловйова Ангеліна Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(10 назв). — [2007-2900 A] УДК 616.248-053.2 

3752. Сорокопуд О. О. Фактори прогнозу перебігу негоспітальної пневмонії і 
оцінки ефективності лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.27 / Сорокопуд Олена Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т фти-
зіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2007-2902 A] УДК 616.24-002-08 

3753. Тарануха Л. І. Визначення клініко-імунологічних змін, що впливають на 
формування рецидивуючого перебігу бронхіту у дітей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.08 / Тарануха Любов Іванівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2007-2669 A] УДК 616.233-002:612.017]-053.2 
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3754. Тарасенко О. Р. Удосконалення лікування хворих на вперше діагносто-
ваний туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезис-
тентні МБТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.26 
/ Тарасенко Олена Ростиславівна ; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології  
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 14—15 (13 назв). — [2007-2732 A] УДК 616.24-002.5-036.87:615.015.8 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 

3755. Березенко В. С. Клініко-патогенетичні особливості фіброгенезу печінки 
при хронічних гепатитах у дітей та шляхи його медикаментозної корекції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.10 / Березенко Валенти- 
на Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед.  
наук України". — К., 2007. — 39 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (25 назв). — 
[2007-2767 A] УДК 616.36-092:616.153.962.4]-053.2 

3756. Борова О. Є. Профілактика та лікування післяопераційних інфекційних 
ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку з природженими вадами трав-
ного тракту (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.09 / Борова Оксана Євгенівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К. : 2007. — 36 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 27—30 (41 назва). — 100 пр. — [2007-3081 A] УДК 616.3-053.3-089.168 

3757. Велігоцький О. М. Тактика хірургічного лікування обструктивних зах-
ворювань органів панкреатодуоденальної зони та їх ускладнень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.03 / Велігоцький Олексій Мико-
лайович ; М-во охорони здоров’я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — 
Запоріжжя, 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (57 назв). — [2007-2192 A] 

 УДК 616.36/.37+616.342]-089 
3758. Ксенофонтов С. С. Вдосконалення товстокишкової езофагопластики при 

високих опікових та протяжних доброякісних рубцевих стриктурах стравоходу і 
глотково-стравохідного переходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : спец. 14.01.03 / Ксенофонтов Сергій Саввич ; М-во охорони здоров’я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 40 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 32—37 (37 назв). — [2007-2240 A] УДК 616.345-089.844:616.32-001.17 

3759. Сушков С. В. Хірургічне лікування множинних виразок шлунка і два-
надцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 
14.01.03 / Сушков Сергій Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 32 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—27 (27 назв). — 
[2007-2904 A] УДК 616.33/.342-002.44-089 

На ступінь кандидата 
3760. Антонець В. А. Клініко-інструментальні критерії діагностики гастро-

езофагеального рефлюксу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.10 / Антонець Валентина Андріївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-2007 A] УДК 616.33-053.2 

3761. Білоусова І. В. Ефективність фітозасобів у хворих на неалкогольні стеато-
гепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.02 / Білоусова Інна Володимирівна ; 
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Луган. держ. мед. ун-т, [Мед. ун-т Укр. асоц. нар. медицини]. — Луганськ, 2007. — 
24 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3071 A] 

 УДК 616.379-008.64-616.36:615.322 
3762. Бодяка В. Ю. Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих 

старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою : (експериментально-
клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.03 / Бодяка Володимир Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2007. — 24 c. — Бібліогр.:  
с. 17—20 (23 назви). — [2007-2019 A] УДК 616.33-002 

3763. Борисенко В. Б. Шляхи оптимізації діагностики та лікування постхо-
лецистектомічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.03 / Борисенко Вадим Борисович ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. 
освіти. — Запоріжжя, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(11 назв). — [2007-2770 A] УДК 616.366-008.6-06-07-08 

3764. Герасименко Є. О. Оцінка ефективності застосування малотравматич-
них втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими 
формами гострого холециститу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.03 / Герасименко Євген Олександрович ; Акад. мед. наук. України, 
Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака. — Донецьк, 2007. — 23 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2007-2387 A] УДК 616.366-002-089.81 

3765. Гриб О. М. Оптимізація хірургічного лікування виразкової хвороби два-
надцятипалої кишки ускладненої перфорацією : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Гриб Олександр Михайлович ; М-во охорони 
здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2007. —  
18 c. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2007-2209 A] УДК 616.33-002.4-089 

3766. Гурик З. Я. Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в па-
тогенезі і морфогенезі хронічного вірусного гепатиту В і хронічного алкогольного ге-
патиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 / Гу-
рик Зоряна Ярославівна ; М-во охорони здоров‘я України, Львів. нац. мед. ун-т  
ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— [2007-2409 A] УДК 616.36-002 

3767. Дмитрієва Н. Б. Обґрунтування методу хейлопластики у хворих із врод-
женою двосторонньою поєднаною розщілиною верхньої губи : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 / Дмитрієва Наталія Борисівна ; 
Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2939 A] УДК 616.317-007.254-089 

3768. Ісайчиков І. І. Ендолімфатична терапія та колоносанація в комплексно-
му лікуванні гострого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.03 / Ісайчиков Іван Іванович ; М-во охорони здоров’я України, 
Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—16 (21 назва). — [2007-1951 A] УДК 616.37-002-036.1-08 

3769. Кланца А. І. Оптимізація лікування гострої мезентеріальної ішемії 
ускладненої інфарктом кишки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Кланца Андрій Івано-
вич ; М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 
Вінниця, 2007. — 24 c. — Бібліогр.: с. 19—21 (7 назв). — [2007-2060 A] 

 УДК 616.383-005.4+616.34-005.1 
3770. Колеснік О. П. Клініко-морфологічні критерії прогресування раку пря-

мої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.07 / 
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Колеснік Олексій Петрович ; М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Донецьк, 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 
[2007-2480 A] УДК 616.351-006.6-07 

3771. Кондратюк Р. Б. Морфологічні особливості строми основних гістологіч-
них форм раку шлунка на різних етапах їх прогресії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 / Кондратюк Роман Борисович ; М-во охоро-
ни здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 
2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-2486 A] УДК 616.33-006.6-018 

3772. Корпачева-Зінич О. В. Особливості андрогенного забезпечення організ-
му у чоловіків, хворих на цукровий діабет типу 2, в залежності від чутливості до 
інсуліну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.14 / 
Корпачева-Зінич Олеся Вадимівна ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комі-
саренка АМН України. — К., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— [2007-2947 A] УДК 616.379-00864-055.1 

3773. Кузь Т. В. Епідеміологічна характеристика та профілактика гепатитів В і 
С у Полтавській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.02.02 / Кузь Тетяна Володимирівна ; Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміо-
логії та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2007-1959 A] УДК 616.3-002-084(477.53) 

3774. Лажімі Карім Бен Хіді. Структурно-функціональний стан щитоподібної 
залози у хворих на цукровий діабет 2 типу за умов йодної недостатності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.14 / Лажімі Карім Бен 
Хіді ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. — 
К., 2007. — 22 c. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — [2007-2951 A] 

 УДК 616.379-008.64-06:616.441-008.61 
3775. Мироненко В. Б. Оптимізація діагностики уражень органів травлення 

при хронічному опісторхозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 16.00.11 / Мироненко Володимир Борисович ; Акад. мед. наук України, Ін-т 
епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. — К., 2007. — 20 c. : табл. 
— Бібліогр.: с. 13—17 (26 назв). — [2007-2543 A] УДК 616.34/.37-07:616.995.122 

3776. Мозгова Н. В. Вазокоригуюча терапія у комплексному лікуванні гене-
ралізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.22 / Мозгова Наталя Вікторівна ; Ін-т стоматології Акад. мед. наук Украї-
ни. — Одеса, 2007. — 19 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2255 A] 

 УДК 616.314.18-002.4-031.81-085 
3777. Ніхаль Даіфалах Мох’Д Аль Масрі. Хірургічне лікування наслідків 

гострого панкреатиту (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Ніхаль Даіфалах Мох’Д Аль 
Масрі ; Ін-т невідклад. віднов. медицини ім. В. К. Гусака АМН України. — Донецьк, 2007. 
— 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-2564 A] УДК 616.37-002-089 

3778. Пасічник І. В. Діагностика та лікування синдрому абдомінальної комп-
ресії в хірургії гострої спайкової непрохідності кишок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Пасічник Ігор Вадимович ; М-во охо-
рони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 c. : табл. — Біблі-
огр.: с. 16 (6 назв). — [2007-1900 A] УДК 616.34-007.272-071-089 

3779. Попова О. І. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування амі-
зону та біфіформу у комплексному лікуванні герпетичних стоматитів у дітей і дорос-
лих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 / Попова 
Олена Іванівна ; Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2277 A] УДК 616.31:616.523]:615.03 
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3780. Попович О. О. Генетичні маркери крові у хворих на хронічний гепатит 
С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.13 / Попович 
Олександра Олександрівна ; Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. 
хвороб ім. Л. В. Громашевського. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — [2007-2113 A] УДК 616.36-002.2:616.15-097 

3781. Прохно О. І. Комплексна профілактика стоматологічних захворювань у 
дітей з психоневрологічними вадами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.22 / Прохно Ольга Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — [2007-2958 A] УДК 616.314-053.2-084:616.899 

3782. Процюк Р. Р. Обґрунтування вибору методу завершення оперативного 
втручання при перитоніті в залежності від його стадії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Процюк Раду Радувич ; М-во охорони 
здоров’я України, Нац. пед. ун-т післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. —  
20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2007-2606 A] УДК 616.381-002-089.8 

3783. Скрипинець Ю. П. Регіонарна ендолімфатична комбінована терапія у 
комплексному лікуванні перитонітів (експериментально-клінічне дослідження) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Скрипинець Юрій 
Петрович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 16 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2007-2728 A] УДК 616.381-002-07-08 

3784. Софронова О. М. Оптимізація діагностики та лікування хворих з після-
холецистектомічним синдромом в поєднанні з гіпертонічною хворобою : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.02 / Софронова Ольга 
Миколаївна ; Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 23 c. — Бібліогр.: с. 17—19  
(15 назв). — [2007-2654 A] УДК 616.366-008.6-089.87+616.12-008.331.1]-07-08 

3785. Тарасенко О. В. Порівняльна ефективність діагностичних підходів і 
лікувальних стратегій гастроезофагеальної рефлюксної хвороби : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.36 / Тарасенко Олена Вікторівна ; 
М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук Украї-
ни, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — [2007-3003 А] УДК 616.33-008.17-031-07-08 

3786. Татарчук О. М. Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хво-
робу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.09 / Татарчук 
Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2007-1829 A] УДК 616.342-002.44:612.017.1 

3787. Угрин М. М. Експериментальна та клінічна оцінка застосування ден-
тальних імплантатів власної конструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.22 / Угрин Мирон Миронович ; Львів. нац. мед. ун-т  
ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). 
— [2007-2678 A] УДК 616.314-089.843 

3788. Український В. В. Профілактика печінкової недостатності при пери-
тоніті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Ук-
раїнський Василь Вікторович ; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака  
АМН України. — Донецьк, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
[2007-2004 A] УДК 616.36-089 

3789. Царюк Ю. С. Комплексне лікування ішемічно-гангренозної форми синд-
рому стопи діабетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.03 / Царюк Юрій Степанович ; М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — [2007-2149 A] УДК 616.379-008.64-071-089 
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3790. Циганок А. М. Мініінвазивне хірургічне лікування хворих на гост- 
рий холецистит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / 
Циганок Андрій Михайлович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т  
ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). 
— [2007-2150 A] УДК 616.366-002-036.11-089.87 

3791. Шишова О. В. Порівняльна клініко-лабораторна оцінка знімних пласти-
кових протезів виготовлених методом пресування й мікрохвильової полімеризації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 / Шишова 
Олена Вікторівна ; Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — Одеса, 2007. —  
18 c. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2007-2323 A] УДК 616.314 

3792. Шпуліна О. О. Пародонтопротекторна ефективність ліпоєвої кислоти 
при експериментальному хронічному генералізованому пародонтиті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.05 / Шпуліна Ольга Олек-
сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — [2007-1857 A] 

 УДК 616.314.17-008.1-085.276 
3793. Яремчук І. О. Діагностика та вибір лікувальної тактики при хронічному 

проктогенному колостазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.03 / Яремчук Ігнат Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(15 назв). — [2007-1876 A] УДК 616.352-008.22-02-089 

616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої секреції. 
Ендокринні захворювання. Захворювання лімфатичної системи 

На ступінь кандидата 
3794. Варваричева О. С. Вплив Υ-випромінювання з малою потужністю дози 

на клітинні реакції лімфоїдних органів при хронічному запаленні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 / Варваричева Ольга Сергіївна ;  
М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 16 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — [2007-2191 A] УДК 616.42:612.014.48 

3795. Вільховой С. О. Діагностика та хірургічне лікування первинного і вто-
ринного гіперпаратиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.03 / Вільховой Сергій Олегович ; М-во охорони здоров’я України, За-
поріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2007. — 18 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2007-1938 A] УДК 616.447-008.6-07-089.87 

3796. Федоренко І. Д. Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях 
з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.30 / Федоренко Ігор Дмит-
рович ; М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропет-
ровськ, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-2685 A] 

 УДК 616.441-006.5-089.5 
3797. Хом’як В. В. Клінічні та хірургічні аспекти первинного гіперпаратиреозу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 / Хом’як Во-
лодимир Всеволодович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 
20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-1843 A] УДК 616.447-008.6-07-089 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь доктора 
3798. Денисенко О. І. Вплив ритмічної діяльності щитоподібної залози на стан 

оксидантної та антиоксидантної систем крові у хворих на алергодерматози : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.20 / Денисенко Ольга Іва-
нівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2007. — 38 c. : табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — [2007-2216 A] 

 УДК 616.5-056.3-092:616.441 

На ступінь кандидата 
3799. Золочевський С. А. Наукове обґрунтування раціонального методу відбо-

ру пацієнтів для графтингу аутошкірою при хворобі Пейроні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.06 / Золочевський Сергій Анато-
лійович ; Акад. мед. наук України, Ін-т урології. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2007-2443 A] УДК 616.5-079 

3800. Туркевич С. А. Діагностика та лікування поверхневого кандидозу шкіри 
та слизових в осіб з початковим порушенням вуглеводного обміну : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.20 / Туркевич Соломія Андріївна ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 
15 c. —  Бібліогр.: с. 11—12 (7 назв). — [2007-2733 A] УДК 616.5-002.828-07-08 

3801. Черкашина Л. В. Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуван-
ням стану перекисного окислення ліпідів білків, нуклеїнових кислот та антиокси-
дантної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.20 / Черкашина Лідія Володимирівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2007-2717 A] УДК 616.517-08 

3802. Чурилін Р. Ю. Променева діагностика змін легень та серця у дітей та 
підлітків, хворих на системний червоний вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.23 / Чурилін Руслан Юрійович ; Акад. мед. наук 
України, Ін-т онкології. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (17 назв). — [2007-1847 A] УДК 616.5-002.52-073.75-053.3/.6 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь кандидата 
3803. Антонів Р. Р. Функціональні порушення уродинаміки нижніх сечових 

шляхів у хворих на діабетичну нейропатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.06 / Антонів Ростислав Ростиславович ; Акад. мед. наук 
України, Ін-т урології, [Одес. держ. мед. ун-т]. — К. : 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3051 A] УДК 616.62-008.22:616.379-008.64 

3804. Березовський О. Є. Використання низькомолекулярних гепаринів у хво-
рих на діабетичну нефропатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.02 / Березовський Олександр Євгенович ; Харків. держ. мед. ун-т. 
— Х., 2007. — 16 c. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2007-2342 A] 

 УДК 616.61:616.37-008.64 
3805. Білоголовська В. В. Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечо-

вої системи у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.37 / Білоголовська Валентина Василівна ; Акад. мед. 
наук України, Ін-т нефрології. — К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(7 назв). — [2007-2346 A] УДК 616.61-002.3-053.8 

3806. Бондаренко Ю. М. Функціональні ускладнення нижніх сечових шляхів 
та їх корекція при хірургічному та консервативному лікуванні хворих на доброякісну 
гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.06 / Бондаренко Юрій Миколайович ; Акад. мед. наук Украї-
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ни, Ін-т урології. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2007-2357 A] УДК 616.65-007.61-037 

3807. Кішко Р. М. Вплив ремоделювання судин та мікроциркуляторного русла 
на швидкість прогресування хронічної хвороби нирок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.37 / Кішко Роман Михайлович ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т нефрології АМН України". — К., 2007. — 20 c. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2467 A] УДК 616.61-002 

3808. Мохаммед Махмуд Ахмад Аді. Розробка показань та вибір малоін-
вазивних трансуретральних методів відновлення сечовиділення у хворих на добро-
якісну гіперплазію передміхурової залози з високим оперативним ризиком : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.06 / Мохаммед Махмуд 
Ахмад Аді ; Акад. мед. наук України Ін-ту урології. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2556 A] УДК 616.65-006-089 

3809. Слученко О. М. Особливості осморегулюючої функції нирок у вагітних 
щурів при нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.03.04 / Слученко Олександр Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 
Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 16 c. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). 
— [2007-1818 A] УДК 616.61-092.9 

3810. Чернобривцев П. А. Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі гло-
мерулонефриту (експериментально-кліничне дослідження) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 / Чернобривцев Петро Арташесович ; 
Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-2803 A] УДК 616.611-002-036.1-091.8 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь доктора 

3811. Гармаш О. І. Клініко-функціональне обґрунтування диференційованого 
застосування фізичних чинників в санаторно-курортному лікуванні дітей з запаль-
ними захворюваннями суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : спец. 14.01.33 / Гармаш Ольга Ісааківна ; М-во охорони здоров’я України, Укр. 
НДІ мед. реабілітації та курортології. — Одеса, 2007. — 39 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 28—35 (52 назви). — [2007-2384 A] УДК 616.72-053.2:615.838 

3812. Кваша В. П. Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та 
лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.21 / 
Кваша Володимир Петрович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів  
ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2007. — 33 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (37 назв). — [2007-2849 A] УДК 616.72-002:616.517-07-08 

3813. Фролова Т. В. Регіональні особливості фізичного розвитку та форму-
вання піку кісткової маси у дітей: зв’язок з соматичною патологією : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.10 / Фролова Тетяна Володими-
рівна ; М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 36 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (63 назви). — [2007-2691 A] УДК 616.71-053.5 

На ступінь кандидата 
3814. Бітчук Д. Д. Експериментально-математичне обґрунтування багатопло-

щинного кортикального остеосинтезу при поперечних діафізарних переломах вели-
когомілкової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.21 / Бітчук Дмитро Денисович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та сугло-
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бів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-2926 A] УДК 616.718.5-001.5-089.84 

3815. Дуфаш Іхсан Халіль Мухамед. Функціональна реабілітація постраж-
далих з переломами нижньої щелепи з урахуванням динаміки локальних м’язових 
порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 / 
Дуфаш Іхсан Халіль Мухамед ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 23 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(21 назва). — [2007-2782 A] УДК 616.716.4-001.5:616.74]-08 

3816. Камінський О. В. Лікування відкритих ушкоджень надп'ятково-гомілко-
вого суглоба з використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання (клі-
ніко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.21 / Камінський Олексій Владиславович ; Держ. установа "Ін-т 
патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 
2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-2944 A] 

 УДК 616.728.4-001.5-089-085-849.19 
3817. Мазуренко О. В. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці ревма-

тоїдного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.23 / Мазуренко Ольга Валентинівна ; Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 
2007. — 21 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2007-2529 A] УДК 616.72-002.7-073.7 

3818. Текученко К. В. Характеристика структурно-функціонального стану 
кісткової тканини у дітей, які страждають на ревматоїдний артрит, і корекція виявле-
них порушень на етапі санаторно-курортної реабілітації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.10 / Текученко Катерина Василівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сім-
ферополь, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
[2007-2907 A] УДК 616.72-002.77-053.2:615.834 

3819. Ярмула К. А. Застосування пеловіту і гідролазерної терапії в корекції 
структурно-функціональних змін кісткової тканини у робітників промислових 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.33 
/ Ярмула Костянтин Антонович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. 
реабілітації та курортології. — Одеса, 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(16 назв). — [2007-1879 A] УДК 616.71-007.234-085.838.7 

3820. Яцкевич А. Я. Кульшово-поперековий синдром у хворих похилого віку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.21 / Яцкевич Андрій 
Ярополкович ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. — 
Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-1884 A] 

 УДК 616.728.2+617.559]-007.1/.2-053.9 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь доктора 

3821. Корсунська Л. Л. Вікові особливості взаємозв'язків гемодинаміки, біо-
електричної активності, метаболізму головного мозку у розвитку цереброваскуляр-
ної патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.15 
/ Корсунська Лариса Леонідівна ; Акад. мед. наук України,  Держ. установа "Ін-т нев-
рологіі, психіатрії та наркології". — Х., 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 37—32 
(30 назв). — 100 пр. — [2007-3206 A] УДК 616.831 

3822. Макомела Н. М. Нейровізуалізуючі методи дослідження в діагностиці та 
прогнозуванні перебігу інсультів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
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наук : спец. 14.01.23 / Макомела Наталія Михайлівна ; Акад. мед. наук України, Ін-т 
онкології. — К., 2007. — 32 c. : табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (29 назв). — [2007-2530 A] 

 УДК 616.831-005.1-073 

На ступінь кандидата 
3823. Бондар Т. С. Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного 

мозку та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.15 / Бондар Тетяна Святославівна ; М-во охорони здоров‘я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 24 c. — Бібліогр.: с. 19—21 
(10 назв). — [2007-3006А] УДК 616.831-001.34:616.89]-08 

3824. Ващенко А. В. Діагностика та хірургічне лікування пухлин стовбурових 
відділів головного мозку у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.05 / Ващенко Андрій Володимирович ; Акад. мед. наук України, 
Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — [2007-2772 A] УДК 616.831-006-07-089-053.2 

3825. Грубляк В. В. Клініко-фізіологічна характеристика рухових порушень та 
їх корекція в гострому періоді ішемічного інсульту півкульової локалізації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.15 / Грубляк Вячеслав 
Валентинович ; Акад. мед. наук України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — 
Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-2211 A] 

 УДК 616.831-005.4-085.851.8 
3826. Єнікєєв М. А. Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкод-

жень ліктьового нерва на різних рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.05 / Єнікєєв Марат Альбертович ; Акад. мед. наук Украї-
ни, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — [2007-2838 A] УДК 616.833-36-089 

3827. Кондратюк В. В. Множинні внутрішньочерепні менінгіоми: діагностика, 
хірургічне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.05 / Кондратюк Василь Вікторович ; Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірур-
гії ім. акад. А. П. Ромоданова. — К., 2007. — 16 c. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14  
(8 назв). — [2007-2485 A] УДК 616.831-006.328-07-08 

3828. Константинов В. С. Травматичні внутрішньомозкові крововиливи. Про-
гнозування результатів лікування та оптимізація надання допомоги : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.05 / Константинов Володимир 
Сергійович ; Акад. мед. наук. України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. 
— К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-2852 A] 

 УДК 616.831-001-079.4-005.1 
3829. Левандовський О. С. Кінезітерапія і масаж в системі комплексної реабі-

літації студентів з клінічними ознаками вегетативного дисбалансу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.03 / Ле-
вандовський Олександр Станіславович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 
— К., 2007. — 20  c. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-1963 A] 

 УДК 616.839-085.82-057.875 
3830. Мельник В. С. Клінічні прояви та прогностичне значення стресової 

гіперлікемії після гострого ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет і без 
такого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.15 / 
Мельник Володимир Степанович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 24 c. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17—20 (15 назв). — [2007-2541 A] УДК 616.831-005.4-036:616.153 
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3831. Нескоромна Н. В. Патофізіологічні механізми контролю підвищеної збуд-
ливості головного мозку за умов впливу лазерним випромінюванням низької інтен-
сивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 / 
Нескоромна Наталія Владиславівна ; Одес. держ. мед. ун-т, М-во охорони здоров’я 
України. — Одеса, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). —  
[2007-2878 A] УДК 616.831-005:616.849.19 

3832. Паламарчук А. Л. Диференційний підхід в реабілітації у відновному пе-
ріоді лікування хворих молодого віку після перенесеного гострого порушення моз-
кового кровообігу по типу ішемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.15 / Паламарчук Андрій Леонідович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 24 c. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — [2007-2575 A] УДК 616.831-005-036.1 

3833. Петров О. С. Особливості неврологічної патології та взаємовідносини з 
біоелектричними патернами головного мозку і церебральною гемодинамікою при 
гіпотиреозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.15 / 
Петров Олександр Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16 (6 назв). — [2007-2586 A] УДК 616.831-005-072.7:616.441-008.61 

3834. Сайко Д. Ю. Диференційна діагностика, прогноз і лікування постраж-
далих із струмом та ударом головного мозку легкого ступеня у гострому періоді 
черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.15 / Сайко Дмитро Юрійович ; Акад. мед. наук України, Ін-т неврології, 
психіатрії та наркології. — Х., 2007. — 19 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
[2007-2619 A] УДК 616.831-001.34-079.4 

3835. Сойко В. В. Патоморфоз психічних розладів при епілепсії на прикладі 
популяції Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.16 / Сойко В'ячеслав Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ 
соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
[2007-2647 A] УДК 616.853+616.89]-07-08 

3836. Стеценко Т. І. Вроджені вади розвитку головного мозку як фактор ви-
никнення епілепсії у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.15 / Стеценко Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 21 c. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2661 A] УДК 616.831-007:616.853-053.3 

3837. Таряник К. А. Вплив поляризованого світла на маркери гемостазу та пе-
ребіг дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступеню різного генезу (клініко-експери-
ментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.15 / Таряник Катерина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — [2007-1828 A] УДК 616.831-005-085.849.11 

3838. Удовиченко В. В. Особливості МРТ-семіотики уражень центральної нер-
вової системи при туберозному склерозі та нейрофіброматозі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.23 / Удовиченко Владислав Валерій-
ович ; Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2681 A] УДК 616.831/832-006-073 

3839. Цупиков О. М. Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному 
ушкодженні мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.03.04 / Цупиков Олег Михайлович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-2708 A] 

 УДК 616.831-005.4 
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3840. Яцик В. А. Розриви артеріо-венозних мальформацій півкуль великого мозку. 
Клініка, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.05 / Яцик Віктор Анатолійович ; Акад. мед. наук України, Ін-т нейро-
хірургії ім. акад. А. П. Ромоданова. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2007-2924 A] УДК 616.831-007.1-005.1-071-089 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади 

На ступінь кандидата 

3841. Собяніна Г. М. Вплив динамічних режимів поз на психосоматичні ха-
рактеристики адаптаційних можливостей організму підлітків : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 / Собяніна Галина Миколаївна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 20 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2007-1819 A] УДК 616.89-053.5/.6 

3842. Яновський Т. С. Сучасний патоморфоз шизофренії (клініко-епідеміоло-
гічне та клініко-генетичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / Яновський Тарас Сергійович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-1873 A] УДК 616.895.8-008.441.1 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь доктора 
3843. Корчинська О. О. Поєднані форми внутрішньоутробних інфекцій: пато-

генез акушерських і перинатальних ускладнень та їх профілактика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.01 / Корчинська Оксана Олек-
сандрівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  
ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 38  c. — Бібліогр.: с. 32—33 (23 назв). — [2007-1957 A] 

 УДК 616.98:618.33]-06-084 

На ступінь кандидата 
3844. Галушко Н. А. Особливості епідеміологічного процесу шигельозів в су-

часних умовах і біологічні властивості їх збудників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.02 / Галушко Наталія Анатоліївна ; Акад. мед. 
наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. — К., 
2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-2381 A] 

 УДК 616.935-02-036.22 
3845. Замазій Т. М. Клініко-епідеміологічні особливості токсокарозу в сучас-

них умовах та оптимізація лікувальних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : спец. 16.00.11 / Замазій Тетяна Миколаївна ; Акад. мед. наук 
України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. — К., 2007. 
— 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — [2007-2441 A] УДК 616.98-07 

3846. Зубленко О. В. Епідеміологічна характеристика вітряної віспи в Україні 
та її вакцинопрофілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.02.02 / Зубленко Олена Володимирівна ; Акад. мед. наук України, Ін-т 
епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського. — К., 2007. — 19 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-1946 A] УДК 616.9.14-036.22-022.1 

3847. Коновалова Т. С. Діагностика і терапія сечостатевого кандидозу у жінок 
з урахуванням особливостей клінічного перебігу та порушень складу мікрофлори 
піхви і кишечнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
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14.01.20 / Коновалова Тетяна Сергіївна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 24 c. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 
[2007-2488 A] УДК 616.992:616.15/.164 

3848. Лишенюк С. А. Клініко-патогенетична характеристика уражень вегета-
тивної і периферичної нервової систем при дифтерії у дітей : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.13 / Лишенюк Світлана Адамівна ; 
Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевсь-
кого. — К., 2007. — 24 c. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — [2007-2084 A] 

 УДК 616.931-053.2 
3849. Талалаєв К. О. Диференційований підхід до лікування хвороб, що пере-

даються статевим шляхом, та ВІЛ/СНІД у підлітків сільських регіонів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.20 / Талалаєв Костянтин Олек-
сандрович ; Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2007. — 
20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2007-2667 A] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ]-053.6-08(477-22) 
3850. Шевчук В. М. Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (епізоото-

логія та діагностика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 
16.00.08 / Шевчук Віктор Миколайович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 22  c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2007-1850 A] УДК 616.98:636.2.053.09 

3851. Явніков Н. В. Удосконалення діагностки лейкозу великої рогатої худоби : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.03 / Явніков На-
зар Валентинович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. 
вет. медицини". — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
[2007-1867 A] УДК 616.98:636.2.09 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

На ступінь кандидата 

3852. Уманський С. В. Особливості патогенезу травматичної хвороби при 
опіоїдній наркоманії (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 / Уманський Станіслав Володимирович ; 
Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2007. — 20 c. : табл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (9 назв). — [2007-2683 A] УДК 617-001-092:613.83 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь доктора 

3853. Могілевський С. Ю. Катаракта з супутньою первинною глаукомою (па-
тогенетично орієнтоване хірургічне і лазерне лікування, профілактика післяоперацій-
них ускладнень) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 
14.01.18 / Могілевський Сергій Юрійович ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Фі-
латова АМН України. — Одеса, 2007. — 36 c. : табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (45 назв). 
— [2007-2548 A] УДК 617.741-004.1-06:617.7-007.681]-089 

3854. Путієнко О. О. Регматогенне відшарування сітківки, не ускладнене та 
ускладнене розвинутими стадіями проліферативної вітреоретинопатії (патогенез, 
діагностика, клініка, хірургічне лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : спец. 14.01.18 / Путієнко Олексій Олексійович ; Ін-т очних хвороб і 
тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. — Одеса, 2007. — 34 c. : табл. — 
Бібліогр.: с. 26—30 (39 назв). — [2007-1990 A] УДК 617.735-007.281-079-085-089 
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На ступінь кандидата 
3855. Манойло Т. В. Лікування аметропій високого ступеня з астигматизмом 

шляхом рефракційної заміни кришталика з наступною ексимер-лазерною хірургією 
рогівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.18 / 
Манойло Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2092 A] УДК 617.753.3+617.741]-089 

3856. Петренко О. О. Екстракапсулярна екстракція катаракти у собак і котів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.05 / Петренко 
Олег Олегович ; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2007. — 17 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — [2007-2585 A] УДК 617.741-004.1:636.7./.8.09 

3857. Симоненко Н. О. Кон’юнктивально-синовіальний синдром мікоплазмоз-
ного походження у молодняку великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.05 / Симоненко Наталія Олексіївна ;  
Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2007-2125 A] УДК 617.7:636.2.053.09 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 

3858. Білоненко Г. А. Післяпологовий мастит (клініко-експериментальне до-
слідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.03 / 
Білоненко Геннадій Анатолійович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К.,  2007. — 40 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 32—37 (39 назв). — [2007-2348 A] УДК 618.19-002:618.73-06 

3859. Іотенко Б. А. Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних 
ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.01 / Іотенко Борис 
Анатолійович ; М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горько-
го, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2007. — 42 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 
(36 назв). — [2007-1950 A] УДК 618.39-021.3:616.9]-07-084 

3860. Носенко О. М. Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, 
патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров'я : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.01 / Носенко Олена Миколаївна ; 
М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. 
пробл. сім' ї. — Донецьк, 2007. — 40 [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 33—38 (58 назв). — [2007-3023А] УДК 618-07-08-089:616.43 

3861. Резніченко Н. А. Клініко-патогенетичне значення порушень системи 
імунітету й їхня корекція при генітальному кандидозі у жінок : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.03.08 / Резніченко Наталя Анатоліївна ; 
М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 
2007. — 37 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (39 назв). — [2007-1919 A] 

 УДК 618.1+616.992]-08 
3862. Скрипченко Н. Я. Лейоміома матки при вагітності і після пологів (пато-

генез ускладнень, профілактика, лікування у вагітних та породіль) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.01 / Скрипченко Наталія Яківна ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — 
К., 2007. — 35 c. : табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (30 назв). — [2007-2293 A] 

 УДК 618.3/.7:618.14-006.36-092-084-08 
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На ступінь кандидата 

3863. Авдєєва В. Б. Оптимізація лікування гнійно-запальних захворювань гені-
талій у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.01 / Авдєєва Вікторія Борисівна ; М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 
2007. — 17 c. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2007-2166 A] 

 УДК 618.002.3-07-084 
3864. Бакун О. В. Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні 

жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних анти-
тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 /  
Бакун Оксана Валеріанівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— [2007-2011 A] УДК 618.177 

3865. Бєлкіна О. В. Прогнозування та профілактика дисбіозу у вагітних з 
прееклампсією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.01 / Бєлкіна Оксана Вікторівна ; М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. 
мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2007. — 23 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — [2007-2178 A] УДК 618.2 

3866. Білодід О. О. Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в 
геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки 
матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.07 / Бі-
лодід Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Донецьк, 2007. — 21 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2007-2347 A] УДК 618.146-006-091 

3867. Герасименко С. Ф. Клініко-патогенетичне обґрунтування відновлюваль-
ного лікування породіль, що перенесли акушерські кровотечі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 / Герасименко Світлана Федо-
рівна ; М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 c. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2007-1941 A] УДК 618.56-085.27 

3868. Головчак І. С. Зміни метаболічного та імунологічного гомеостазу в па-
тогенезі прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості, корекція та лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 / Головчак 
Ігор Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-3107 A] УДК 618.3-008.6-085 

3869. Ісламова Г. О. Профілактика та лікування клімактеричних розладів у 
жінок з аутоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.01 / Ісламова Ганна Олегівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2007 . — 22 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2007-2981 А] УДК 618.176:616.441]-08-084 

3870. Карпин О. М. Діагностика та корекція розладів гестаційної трансформа-
ції преплацентарного кровоплину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.01 / Карпин Ольга Михайлівна ; М-во охорони здоров’я Украї-
ни, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 18 c. — Бібліогр.: 14 
(6 назв). — 130 пр. — [2007-3173 A] УДК 618.14:618.36]-005-07-08 

3871. Коханов І. В. Перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого 
при антифосфоліпідному синдромі у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 / Коханов Ігор Вадимович ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — 
К, 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2007-2984 А] 

 УДК 618.3/.5-053.31:616.379-008.64 
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3872. Крижанівська А. Є. Неоад’ювантна терапія в комбінованому лікуванні 
раку шийки матки Т1b стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.07 / Крижанівська Анна Євстахіївна ; Акад. мед. наук України,  
Ін-т онкології. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 
[2007-2496 A] УДК 618.14-006-085.331 

3873. Лесовська С. Г. Наукове обґрунтування надання первинної акушерсько-
гінекологічної допомоги в системі загальної практики-сімейної медицини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.03 / Лесовська Світлана 
Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2007-1965 A] 

 УДК 618-084 
3874. Литвинчук І. В. Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з різним 

індексом маси тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.01 / Литвинчук Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 
(4 назви). — [2007-1966 A] УДК 618.1-06-085.256.3 

3875. Мамоненко-Морозова І. Ю. Прегравідарна підготовка і профілактика 
невиношування у жінок з гіпотиреозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.01 / Мамоненко-Морозова Інна Юріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К.,  2007. — 
18 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — [2007-1969 A] УДК 618.3-06:616.441-008.61-084 

3876. Марауі Резкі Бен Салах. Прогнозування й профілактика ускладнень 
вагітності у жінок з безпліддям в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.01 / Марауі Резкі Бен Салах ; М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2007-2537 A] УДК 618.2/.3-037:618.177 

3877. Матвієнко І. В. Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з ендо-
кринною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.01 / Матвієнко Інна Володимирівна ; М-во охорони здоров’я України, Харків. 
держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). —  
[2007-2250 A] УДК 618.3-06:[616.379-008.64+616.441 

3878. Михайленко О. М. Комплексне лікування хворих з цервікальними 
інтраепітеліальними неоплазіями, асоційованими з вірусами папілом людини, із за-
стосуванням інтерферонотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.01 / Михайленко Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 18 c. : табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (16 назв). — [2007-2098 A] УДК 618.146-006.52 

3879. Надер Халіл Насер Дауд. Функція фетоплацентарного комплексу у 
вагітних з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 / Надер Халіл Насер Дауд ; М-во охо-
рони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 c. : табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2557 A] УДК 618.3-06:616.147-007.64 

3880. Орел Ю. М. Порівняльно-анатомічні аспекти кровопостачання плаценти 
і легень при різних ступенях плацентарної недостатності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 / Орел Юрій Миколайович ; М-во охо-
рони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Терно-
піль, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-2992 А] 

 УДК 618.36-008.64 
3881. Симончук О. В. Обґрунтування цілеспрямованої гормонотерапії в комп-

лексному лікуванні ендометріоїдного раку яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 / Симончук Олена Володимирівна ; М-во 
охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-2634 A] 

 УДК 618.11-006.6-071-089:615.28 
3882. Сопко Я. О. Вроджені вади серця у плода: удосконалення діагностичних 

технологій і тактики ведення вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.01 / Сопко Яніна Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 18 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2007-2297 A] УДК 618.33:616.12 

3883. Тарасова О. М. Терапія супроводу альгінатами при хіміотерапії хворих 
на рак грудної залози та жіночих геніталій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.07 / Тарасова Оксана Миколаївна ; Акад. мед. наук 
України, Ін-т онкології. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — [2007-1827 A] УДК 618.19+618.11/.14]-006.6-085.277 

3884. Флуд В. В. Корекція гемодинамічних розладів при загрозі недоношу-
вання вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.01 / Флуд Вадим Валентинович ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 18 c. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — [2007-3037А] УДК 618.39-02:616-005-08 

3885. Чайка К. В. Прогнозування і профілактика тромботичних ускладнень в 
акушерській практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.01 / Чайка Кирило Володимирович ; М-во охорони здоров’я України, 
Харків. держ. мед. ун-т МОЗ України. — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-2709 A] УДК 618.2/.7-06+616.151.5-084 

3886. Чернова Г. В. Профілактика аномалій пологової діяльності у жінок з 
інтраамніальним інфікуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.01 / Чернова Ганна Вікторівна ; М-во охорони здоров’я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 16 c. — Біблі-
огр.: с. 13—14 (6 назв). — [2007-2720 A] УДК 618.5-084 

3887. Яроцька І. В. Оптимізація методів діагностики та лікування хворих з 
доброякісними захворюваннями матки в поєднанні з патологією щитоподібної за-
лози після гістероваріоектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.01 / Яроцька Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — [2007-1880 A] УДК 618.14-006.03-07-08 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. 
Загальна енергетика 

На ступінь доктора 

3888. Доманцевич Н. І. Методологічні підходи до формування та оцінювання 
якості інгібіторомістких консерваційно-пакувальних матеріалів для захисту виробів 
із металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.19.08 / 
Доманцевич Ніна Іванівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 42 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—38 (49 назв). — [2007-2221 A] УДК 620.193.2+620.197.3 

3889. Осипенко Н. І. Теоретико-методологічні засади формування якості асорти-
менту камвольних тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
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спец. 05.19.08 / Осипенко Наталя Іванівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 
42 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (38 назв). — [2007-2265 A] УДК 620.2:677.3.074 

3890. Разаков А. Т. Теплофізичні процеси при формуванні та використанні 
геотермальних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.14.06 / Разаков Ахмед Тагірович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — 
К., 2007. — 40 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (27 назв). — [2007-2281 A] 

 УДК 620.9:662.92 
3891. Фесенко І. П. Технологічні та структурні закономірності вільного 

спікання кераміки на основі нітриду алюмінію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 / Фесенко Ігор Павлович ; Ін-т надтвердих 
матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. — К., 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (44 назви). — [2007-2310 A] УДК 620.22 

На ступінь кандидата 
3892. Габльовська Н. Я. Вдосконалення методу контролю розвитку мікро-

тріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 / Габльовська Надія Ярославівна ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 18 c. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-2199 A] УДК 620.19 

3893. Гальченко Г. Ю. Розробка засобу тимчасового протикорозійного за-
хисту металопрокату на основі соапстоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.17.14 / Гальченко Галина Юріївна ; Нац. техн. ун-т Украї-
ни "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (13 назв). — [2007-2977 А] УДК 620.197.3 

3894. Золкіна Л. В. Вплив ультразвуку на процеси росту монокристалів твер-
дого розчину Ga0.03In0.97Sb з розплаву і шарів GaAs методом рідкофазної епітаксії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.06 / Золкіна 
Людмила Вікторівна ; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр. — Кре-
менчук, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-2442 A] 

 УДК 620.179.16:669-172 

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 
3895. Гальченко В. В. Придатність числових моделей кінетики реактора для 

аналізу аварій, що пов'язані зі зміною реактивності та перерозподілу енерговиділен-
ня на АЕС з ВВЕР-1000 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.14.14 / Гальченко Віталій Володимирович ; Ін-т ядер. дослідж. НАН Украї-
ни, [Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 19 (6 назв). — [2007-3102 A] УДК 621.039.588 

621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання 
пари. Парові машини. Парові котли 

На ступінь кандидата 
3896. Куріс Ю. В. Підвищення теплотехнічних та екологічних показників спалю-

вання біогазу в теплогенеруючому обладнанні : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 / Куріс Юрій Володимирович ; Укр. держ. 
ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
[2007-2950 A] УДК 621.181 

621.22 Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

3897. Колісниченко Е. В. Робочий процес динамічних насосів нетрадиційних 
конструктивних схем на газорідинних сумішах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 / Колісниченко Едуард Васильович ;  
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 
[2007-2481 A] УДК 621.22 

3898. Корчак О. С. Удосконалення режимів роботи ковальських пресів з на-
сосно-акумуляторним приводом при розвантаженні та зворотному ході : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 / Корчак Олена Сер-
гіївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорск, 2007. — 20 c. : іл. — Біблі-
огр.: с. 14—16 (14 назв). — [2007-2791 A] УДК 621.22.011 

3899. Роговий А. С. Удосконалювання енергетичних характеристик струмин-
них нагнітачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.05.17 / Роговий Андрій Сергійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2007. — 20 c. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-2283 A] УДК 621.22 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 

3900. Волошин С. М. Електротермомеханічний привод фрамуг теплиць на 
основі сплаву з ефектом пам'яті форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.16 / Волошин Семен Михайлович ; Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — [2007-2028 A] 

 УДК 621.3:631.344.8 

621.3.01 Загальні питання електротехніки 

На ступінь кандидата 
3901. Фурса С. Є. Елементи та пристрої автоматики на основі транзисторних 

оптонегатронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.05 / Фурса Світлана Євгенівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. —  
18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — [2007-2142 A] УДК 621.3.016.35 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 
3902. Баласанян Г. А. Ефективність перспективних інтегрованих систем енерго-

забезпечення на базі установок когенерації малої потужності (теоретичні основи, 
аналіз, оптимізація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.14.06 / Баласанян Геннадій Альбертович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 
2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (34 назви). — 100 пр. — [2007-3062 A] 

 УДК 621.311.22:620.91 
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3903. Большакова І. А. Радіаційностійкі сенсори магнітного поля на основі 
напівпровідників А3В5  для умов жорсткого випромінювання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.27.01 / Большакова Інеса Антонівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 32 c. : іл. — Бібліогр.: с. 24—30  
(68 назв). — [2007-2356 A] УДК 621.315.592 

3904. Бушма О. В. Оптоелектронні системи відображення даних на основі дис-
кретно-аналогових інформаційних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.12.20 / Бушма Олександр Володимирович ; Держ. ун-т 
інформ.-комунікац. технологій. — К., 2007. — 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32  
(63 назви). — [2007-1933 A] УДК 621.317.7 

3905. Остапов С. Е. Багатокомпонентні напівпровідникові тверді розчини АII 
BVI та фотоприймачі на їхній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 / Остапов Сергій Едуардович ; Чернівец. нац. ун-т  
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 
[2007-1898 A] УДК 621.315.592 

3906. Петергеря Ю. С. Керування системою електроживлення локального 
об'єкта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 / 
Остапов Сергій Едуардович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2007. — 36 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (46 назв). — [2007-2583 A] УДК 621.314:621.316.7 

3907. Сльотов М. М. Механізми люмінесценції в дифузійних шарах широко-
зонних ІІ—VІ напівпровідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.10 / Сльотов Михайло Михайлович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. — Чернівці, 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — [2007-2729 A] 

 УДК 621.315.592:535.37 
3908. Чугай О. М. Фізичні основи модифікації властивостей кристалів АІІВVІ 

формуванням природно упорядкованої дефектної структури : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.04.07 / Чугай Олег Миколайович ; НАН 
України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2007. — 32 c. : іл. — Біблі-
огр.: с. 24—28 (44 назви). — [2007-2158 A] УДК 621.315.592 

На ступінь кандидата 
3909. Варський Г. М. Вимірювальні перетворювачі струму з електронною 

компенсацією похибки для електроенергетики та електротехнологічних установок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 / Варський 
Григорій Мстиславович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2007. — 20 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2022 A] УДК 621.31 

3910. Волківський В. Б. Напівпровідникові перетворювачі з підвищеною 
ефективністю заряду акумуляторів імпульсними асиметричними струмами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 / Волківський Вадим 
Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20, [1] с.. включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2007-2376 A] УДК 621.314:621.354.34 

3911. Волхонський А. С. Оперативне визначення втрат активної потужності 
на корону у високовольтних лініях електропередач змінного струму : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 / Волхонський Андрій 
Сергійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-1939 A] УДК 621.311.1 

3912. Качура О. В. Індукційні реостати з покращеними масогабаритними по-
казниками для асинхронних двигунів з фазним мотором : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 / Качура Олексій Вікторович ; Кре-
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менчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук, 2007. — 
19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2945 A] УДК 621.313.333 

3913. Король С. В. Векторне керування механічними координатами та реак-
тивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного 
живлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 / 
Король Сергій Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. 
— 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2233 A] УДК 621.313.333-83 

3914. Нечипорук В. В. Метод підвищення точності систем діагностики техніч-
ного обладнання на основі стаціонаризації вимірювальної інформації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.16 / Нечипорук Віталій Во-
лодимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16  
(4 назви). — [2007-1888 A] УДК 621.314:621.391 

3915. Павельчак А. Г. Метод аналізу параметричної чутливості електромаґ-
нетних елементів систем керування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.05 / Павельчак Андрій Геннадійович ; Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2573 A] 

 УДК 621.314 
3916. Стогній О. В. Прогнозування обсягів виробництва та споживання елект-

ричної енергії на основі моделей міжпродуктового балансу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 / Стогній Олексій Вадимович ; 
НАН України, Ін-т заг. енергетики. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (10 назв). — [2007-2903 A] УДК 621.311:338.5 

3917. Федяй Г. С. Удосконалення контролю електроізоляції кабелів з екрано-
ваними витими парами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.09.13 / Федяй Ганна Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т". — Х., 
2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2007-3034А] УДК 621.319.4 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 

3918. Ушаков В. І. Електротехнологічні системи високочастотної індукційної 
термообробки металів з глибоким регулюванням потужності : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 / Ушаков Володимир Іванович ; 
НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(18 назв). — [2007-2684 A] УДК 621.365.5 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери 

На ступінь доктора 

3919. Рендзіняк С. Й. Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних 
режимів електричних кіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.09.05 / Рендзіняк Сергій Йосипович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2007. — 40 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—36 (21 назва). — [2007-1993 A] 

 УДК 621.372 
3920. Скачков В. В. Розвиток теорії і практики підвищення якості адаптації 

інформаційних радіотехнічних систем до зовнішніх завад в умовах внутрішньосистем-
них збурювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.17 
/ Скачков Валерій Вікторович ; Одес. нац. акад. зв’язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 
2007. — 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — [2007-2640 A] УДК 621.37 
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На ступінь кандидата 

3921. Видолоб В. В. Використання лазерних методів в задачах діагностики та 
метрології при виробництві оптоелектронних компонентів радіоелектронних засобів 
озброєння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 20.02.14 / 
Видолоб Віктор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Війск. ін-т. — К., 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — [2007-1937 A] УДК 621.375:623.4 

3922. Лозинський В. І. Узгоджена цифрова фільтрація широкосмугових та ко-
дових сигналів в часовій області з використанням різниць : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / Лозинський Василь Іванович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 17 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(13 назв). — [2007-2519 A] УДК 621.373.6+621.391.1 

3923. Сторож В. Г. Пристрої і системи захисту та контролю об'єктів на основі 
збурення електромагнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.12.13 / Сторож Володимир Георгійович ; Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — [2007-1824 A] 

 УДК 621.37/.39:654.9 
3924. Широкий Ю. В. Процеси фізико-технічної лазерної обробки та лазерно-

плазмово-іонного зміцнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.07 / Широкий Юрій Вячеславович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). 
— [2007-1852 A] УДК 621.375.826 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.  
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

3925. Азархов О. Ю. Методи та засоби вимірювання глибинних температур 
біологічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.11.17 / Азархов Олександр Юрійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2007-2006 A] 

 УДК 621.386:616-073.65 
3926. Грабко В. В. Методи і засоби для дослідження об'єктів, що обертаються, 

за тепловими полями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.11.04 / Грабко Валентин Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка",  [Вінниц. 
нац. техн. ун-т]. — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
[2007-3111 A] УДК 621.384.3 

3927. Іващук Б. М. Метод визначення роздільної здатності інфрачервоних сис-
тем дистанційного зондування Землі в умовах льотних випробувань по пасивному 
тест-об’єкту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.07.12 / Іващук Богдан Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— [2007-2049 A] УДК 621.384.3 

3928. Козинець О. В. Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з 
вбудованими дельта- та псі- шарами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 / Козинець Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: 16—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2007-3190 A] УДК 621.383 

3929. Проскурін М. П. Мікропотужні оптоелектронні логічні елементи цифро-
вих інтегральних схем на твердотільних світловипромінюючих і фотоелектричних 
приладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.01 / 
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Проскурін Микола Петрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2007-1913 A] УДК 621.383.6 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку.  
Телекомунікаційні системи 

На ступінь доктора 

3930. Гайворонська Г. С. Багатофакторна оптимізація просторово-часової 
структури телекомунікаційних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.12.02 / Гайворонська Галина Сергіївна ; Держ. ун-т інформ.-
комунікац. технологій. — К., 2007. — 32 c. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (46 назв). — 
[2007-2379 A] УДК 621.39 

3931. Климаш М. М. Підвищення ефективності оптичних транспортних сис-
тем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 / Кли-
маш Михайло Миколайович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 
2007. — 36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (60 назв). — [2007-3016А] УДК 621.39:629 

На ступінь кандидата 
3932. Дробот О. А. Моделі забезпечення гарантованої якості обслуговування 

інформаційного трафіку у мультисервісних телекомунікаційних мережах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 / Дробот Ольга Ана-
толіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (20 назв). — [2007-2222 A] УДК 621.39 

3933. Іванов О. В. Математичні моделі та методи конфігурування телекому-
нікаційного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 / Іванов Олексій Валентинович ; М-во пром. політики України, Держ. 
наук.-виробн. корпорація "Київ. ін-т автоматики", [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2007. 
— 20  c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3165 A] УДК 621.39 

3934. Корчинський В. В. Ефективність параметричних і кодових методів 
виявлення помилок в адаптивних системах зв’язку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 / Корчинський Володимир Вікторович ; 
Одес. нац. акад. зв’язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2007. — 24 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 19—20 (11 назв). — [2007-2855 A] УДК 621.39 

3935. Кочергін Ю. А. Підвищення ефективності використання обладнання 
авіаційних телекомунікаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.12.02 / Кочергін Юрій Анатолійович ; Держ. ун-т інформ.-
комунікац. технологій. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). 
— [2007-2070 A] УДК 621.39:629.73 

3936. Піскачова М. О. Підвищення надійності пристроїв управління цифрових 
систем комутації на основі вдосконалення програмного контролю та діагностування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 / Піскачова 
Марина Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2007. — 18  c. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2007-2275 A] УДК 621.39 

621.391 Загальна теорія електрозв'язку 

На ступінь кандидата 
3937. Васильєва І. К. Розпізнавання гідрометеорологічних утворень бортови-

ми метеонавігаційними комплексами за поляризаційними характеристиками відби-
тих сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.12 / 
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Васильєва Ірина Карлівна ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харків. авіац. 
ін-т". — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2007-2366 A] 

 УДК 621.391:629.7.05 
3938. Кільдішев В. Й. Імовірнісно-часові характеристики систем передачі 

даних при сумісному використанні таймерних сигналів і блокових кодів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 / Кільдішев Віталій 
Йосипович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2007. — 28 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: 22—23 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3183 A] УДК 621.391 

3939. Красноруцький А. О. Метод стиску зображень на основі класифікацій-
ного кодування трансформант Уолша в телевізійних системах аерокосмічного моні-
торингу Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 / 
Красноруцький Андрій Олександрович ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 
— [2007-2493 A] УДК 621.391+004.9+528.8.04 

3940. Прокопенко К. І. Розробка методів аналізу, розпізнавання та стиснення 
нестаціонарних звукових сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.06 / Прокопенко Костянтин Ігорович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-1988 A] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 
3941. Цалієв Т. А. Апертурні антени з дискретною робочою поверхнею (осно-

ви теорії та дифракційний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.12.07 / Цалієв Тамерлан Амранович ; Одес. нац. акад. зв’язку ім. О. С. Попо-
ва. — Одеса, 2007. — 34 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (36 назв). — [2007-2148 A] 

 УДК 621.396.677.8 

На ступінь кандидата 

3942. Івантишин О.-М. Л. Інформаційно-вимірювальний комплекс на базі ра-
діотелескопа УРАН-3 для дослідження слабких акусто-іоносферних збурень : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.16 / Івантишин Олег-
Михайло Любомирович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2007. 
— 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — [2007-2445 A] УДК 621.396.24 

3943. Кащеєв А. С. Дистанційне зондування хвильових збурень іоносфери та 
морської поверхні в короткохвильовому діапазоні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.03 / Кащеєв Антон Сергійович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2007. — 16 c. : іл. — Біблі-
огр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3174 A] УДК 621.396:621.371]:550.388.2 

3944. Коломицев М. О. Синтез некомутованих радіомереж з мінімізацією су-
марної смуги частот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.12.02 / Коломицев Максим Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 
[2007-2482 A] УДК 621.396 

3945. Леонідов В. І. Удосконалення комплексної системи радіоакустичного та 
акустичного зондування пограничного шару атмосфери : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 / Леонідов Володимир Іванович ; Хар-
ків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— [2007-2082 A] УДК 621.396.96:534.88:551.510.522 

3946. Мірошніченко О. В. Методи розширення інформаційної здатності сис-
тем пеленгації джерел шумових завад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 20.02.14 / Мірошніченко Олег Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
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са Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— [2007-1972 A] УДК 621.396.75 

3947. Мсаллам К. П. Оптимізація цифрової обробки координатної інформації 
при радіолокаційному зондуванні протяжних морських об’єктів в умовах впливу 
пасивних завад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.12.17 / Мсаллам Катерина Петрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— [2007-2258 A] УДК 621.396.96:621.371.3 

3948. Немцева Д. М. Розробка засобів та синтез пристроїв визначення місце-
знаходження мобільних станцій в мережі мобільного зв’язку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.04 / Немцева Діана Муфідівна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2007-1887 A] 

 УДК 621.396.96 
3949. Сердюк А. А. Моделі та алгоритмічне забезпечення для раціональної 

організації і автоматизації управління автомобільними перевезеннями : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Сердюк Анатолій Ана-
толійович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(13 назв). — [2007-2726 A] УДК 621.396.96:656.13.073 

3950. Сосновчик Д. М. Удосконалення радіометеорних систем вивчення дина-
міки нижньої термосфери та методів обробки радіометеорної інформації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 / Сосновчик Дмитро 
Михайлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — [2007-1999 A] УДК 621.396 

3951. Сухорада О. І. Системи прийому сигналів в каналах зі статично-неодно-
рідними середовищами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.12.02 / Сухорада Олександр Іванович ; М-во трансп. та зв'язку України, Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
[2007-2731 A] УДК 621.396.96 

3952. Топольськов Є. О. Удосконалення методів і алгоритмів інформаційного 
забезпечення диспетчерських центрів управління наземним транспортом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Топольськов Євген 
Олександрович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2007-2135 A] УДК 621.396.96:656.1/.5.05 

3953. Троїцький О. В. Сферична дзеркальна антена зі спіральними опроміню-
вачами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.07 / 
Троїцький Олександр Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2007. — 24 c. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — [2007-2309 A] УДК 621.396.67 

3954. Шваб В. К. Методика контролю технічного стану аналогових модулів 
радіоелектронних засобів озброєння на місці їх зберігання з використанням параім-
пульсного методу діагностування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 20.02.14 / Шваб Віктор Костянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
[2007-2316 A] УДК 621.396.6:623.094 

621.397 Техніка отримання, запису, прийому та передачі зображень. 
Телевізійна техніка. Відеотехніка та відеомережі 

На ступінь кандидата 
3955. Слободян Н. В. Моделювання дефектоскопічних рентгентелевізійних 

систем для дослідження напівпровідникових матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.01 / Слободян Ніна Вячеславівна ; Нац. 
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техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — [2007-3000 А] УДК 621.397.2:621.386 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь кандидата 
3956. Буй Ань Тхи. Підвищення ефективності суднових дизельних установок 

при роботі на паливах широкого фракційного складу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.05 / Буй Ань Тхи ; Нац. ун-т кораблебу-
дування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 20—21 (4 назви). — [2007-2820 A] УДК 621.436.12 

3957. Іващенко С. Г. Підвищення довговічності гільз циліндрів дизельних дви-
гунів реновацією їх робочої поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 / Іващенко Сергій Григорович ; Харків. нац. автомоб.-дор. 
ун-т. — Х., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — [2007-2048 A] 

 УДК 621.43 
3958. Мікулін Г. О. Трубчаста технологія спалювання газу і основи її ефектив-

ного застосування у теплових енергоустановках : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.14 / Мікулін Георгій Олегович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(10 назв). — [2007-2099 A] УДК 621.438 

3959. Яцковський В. І. Удосконалення віброакустичного методу діагностуван-
ня паливної апаратури автотракторних дизелів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Яцковський Віктор Іванович ; Вінниц. держ. 
аграр. ун-т. — Вінниця, 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(6 назв). — [2007-2164 A] УДК 621.436:631.3 

621.51/.54 Технічне застосування пневмоенергетики 

На ступінь кандидата 
3960. Мелейчук С. С. Робочий процес і характеристики вихрової ежекторної 

ступені вакуумного агрегату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.15 / Мелейчук Станіслав Станіславович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-2253 A] УДК 621.524 

621.56/.59 Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 
3961. Анчербак С. М. Термодинамічні властивості розчинів холодоагенту  

R-245fa з компресорним поліефірним мастилом (експеримент, методи, прогнозування) 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 / Анчербак 
Сергій Миколайович ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (26 назв). — 100 пр. — [2007-3052 A] УДК 621.564 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 

На ступінь кандидата 
3962. Дмитрієнко Д. В. Підвищення ефективності промислового трубопровід-

ного транспорту гідросумішей застосуванням струминної арматури : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.12 / Дмитрієнко Дмитро Воло-
димирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-2421 A] УДК 621.643/.644 
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3963. Зуєва Н. В. Дослідження гідродинамічних характеристик торцевих дро-
селів та динаміка торцевих ущільнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.09 / Зуєва Наталія Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-1947 A] УДК 621.65.01 

3964. Каплун І. П. Вдосконалення форми напірної характеристики малогаба-
ритної насосної ступені шнекового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.17 / Каплун Ігор Петрович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-1953 A] УДК 621.65 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 

3965. Дмитрик В. В. Теоретичні і практичні основи збільшення ресурсу експлуа-
тації зварних з’єднань із теплотривких перлітних сталей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 / Дмитрик Віталій Володимирович ; 
Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 32 c. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29  
(58 назв). — [2007-2780 A] УДК 621.791.052:620 

3966. Рабкіна М. Д. Вплив структурно-механічної анізотропії сталевого про-
кату на опір шаруватим руйнуванням зварних конструкцій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 / Рабкіна Мар’яна Данилівна ; 
НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2007. — 39 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (39 назв). — [2007-1916 A] УДК 621.791:669.07 

На ступінь кандидата 

3967. Безпалий А. А. Дослідження процесів міжфазної взаємодії та розробка 
оптимальної технології плавки сплавів на основі цирконію та алюмінію, що амор-
фізуються : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 / 
Безпалий Андрій Анатолійович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. 
— К., 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2007-2967 А] УДК 621.74 

3968. Глухенький О. І. Системи дозування рідких металів з перехресними 
електричними і магнітними полями при повздовжньому струмі в каналі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 / Глухенький Олек-
сандр Іванович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-2390 A] УДК 621.74:537.84 

3969. Жукова С. Ю. Розробка селективних вимог до хімічного складу й тех-
нології термомеханічної обробки катанки зі сталі Cв—08Г2С, що забезпечують під-
вищення деформування при волочінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.01 / Жукова Світлана Юріївна ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Нек-
расова НАН України. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (15 назв). — [2007-2043 A] УДК 621.771.25:621.791.7 

3970. Коноводов Д. В. Розвиток методу розрахунку контактних напружень з 
урахуванням кінематики осередку деформації для удосконалення режимів обтисків 
при холодній прокатці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.05 / Коноводов Дмитро Володимирович ; Нац. металург. акад. України. 
— Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-2489 A] 

 УДК 621.771.23 
3971. Лавренюк А. В. Трифазно-двофазне джерело живлення постійного стру-

му для зварювання в середовищі СО2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.03.06 / Лавренюк Андрій Валентинович ; НАН України, Ін-т 
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електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2007-2077 A] УДК 621.791/.792 

3972. Лапенко С. О. Розробка методу розрахунку та теоретичний аналіз про-
цесів пластичної деформації металу в криволінійних машинах безперевного розливу 
заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 / 
Лапенко Сергій Олександрович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-2506 A] УДК 621.771 

3973. Мажара В. А. Підвищення продуктивності токарних комплексів з дво-
захватними роботами вдосконалення структури та динамічних характеристик : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / Мажара Віталій 
Анатолійович ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-2527 A] УДК 621.7.077:621.865.8 

3974. Павлиго Т. М. Технологічні особливості одержання карбідосталей на 
основі швидкорізальної сталі з використанням гарячого штампування порошкових 
заготовок в пористих оболонках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.16.06 / Павлиго Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т пробл. мате-
ріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(22 назви). — [2007-2266 A] УДК 621.762:621.73.043 

3975. Петренко А. М. Підвищення зносостійкості та технологічної міцності 
зносостійких сталей системи С-Сr-Mn-Ti-Si : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Петренко Андрій Миколайович ; Харків. нац. 
автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
[2007-2108 A] УДК 621.791.92.042:669.018.25 

3976. Прокоф’єв О. С. Індукційне зваркопаяння тонкостінних трубчастих 
конструкцій проміжної та кінцевої трубчастої арматури : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 / Прокоф’єв Олексій Сергійович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—21 (17 назв). — [2007-3028А] УДК 621.791.762 

3977. Савицький В. В. Визначення залишкових напружень методом електрон-
ної спекл-інтерферометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 01.02.04 / Савицький Віктор Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварюван-
ня ім. Є. О. Патона НАН України. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(11 назв). — [2007-1998 A] УДК 621.791 

3978. Салтавець М. В. Удосконалення керування тепловим станом металу і 
валків шляхом їх раціонального охолодження : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 / Салтавець Микола Вільямович ; Нац. техн.  
ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — [2007-2287 A] УДК 621.771 

3979. Хоменко О. В. Оптимізація структури, властивостей та умов виготовлен-
ня Сr—Cu композицій для дугогасильних вакуумних контактів з підвищеною елект-
роерозійною стійкістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.06 / Хоменко Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. 
ім. І. М. Францевича. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). 
— [2007-2699 A] УДК 621.762 

3980. Юзефович Р. М. Статистичний аналіз і моделювання стохастичних 
цикліничних навантажень при дослідженні втоми елементів конструкцій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 / Юзефович Роман 
Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — [2007-2753 A] УДК 621.77 
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621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 

3981. Дерієнко А. І. Розробка комплексу чисельно-аналітичних методів дина-
мічного аналізу циліндричних пружин стискання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 / Дерієнко Андрій Іванович ; НАН України, 
Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-2416 A] УДК 621.826.22 

3982. Толстолуцький В. О. Аналіз і параметричний синтез механічних транс-
місій сучасних швидкохідних гусеничних машин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 / Толстолуцький Віктор Олександрович ; 
Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — [2007-1836 A] УДК 621.83:629.3.027.74 

621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

3983. Воронович А. В. Вдосконалення автогрейдерів масою 15...16 т. комплек-
тацією енергосиловими модулями підвищеної надійності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 / Воронович Андрій Вікторович ; 
Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(5 назв). — [2007-2196 A] УДК 621.878 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 

На ступінь доктора 

3984. Мамлюк О. В. Розвиток теорії формоутворення поверхонь різанням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 / Мамлюк 
Олег Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 
36 c. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (51 назва). — [2007-2535 A] УДК 621.9.02 

На ступінь кандидата 

3985. Коробко Т. Б. Удосконалення процесів витягування на основі штампу-
вання у матрицях з багатосекційними обертовими дисками : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 / Коробко Тамара Борисівна ; Дон-
бас. держ. машинобудів. акад. — Краматорск, 2007. — 17 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (15 назв). — [2007-2790 A] УДК 621.98.044 

3986. Сергєєв А. М. Створення пневматичних класифікаторів з динамічно 
активними робочими органами для збагачення та фракціонування будівельного піску : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.02 / Сергєєв 
Андрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2007-2124 A] УДК 621.928.6:691.223 

3987. Сичов Ю. І. Підвищення точності і якості багатопозиційної обробки 
вибором структури і параметрів агрегатованих технологічних систем : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Сичов Юрій Іванович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(8 назв). — [2007-2636 A] УДК 621.9 
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3988. Стаценко В. В. Розробка автоматизованого відцентрового змішувача 
безперервної дії з додатковою зоною змішування для сипких матеріалів легкої про-
мисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.10 
/ Стаценко Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 
2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2007-2298 A] 

 УДК 621.929.6 
3989. Шестопалов А. В. Підвищення якості та розширення сортаменту товсто-

листового металопрокату на основі удосконалення технології та обладнання для його 
гарячої плавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.03.05 / Шестопалов Андрій Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Крама-
торск, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2802 A] УДК 621.98 

3990. Юаньдун Сін.  Підвищення якісних характеристик деталей та РІ завдяки 
адаптивному управлінню технологічними параметрами плазмово-іонної та комбіно-
ваної обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.03.07 / Юаньдун Сін ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 
ін-т". — Х., 2007. — 15 c. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (15 назв). — [2007-1865 A] 

 УДК 621.9.01 

622 Гірнича справа 

На ступінь доктора 

3991. Здещиц В. М. Розвиток наукових основ та техніки вимірювань пара-
метрів геомеханічних і техногенних процесів в гірничовидобувному регіоні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.11 / Здещиц Валерій 
Максимович ; Нац. гірн. ун-т, [Криворіз. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 36 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (26 назв). — 100 пр. — [2007-3157 A] УДК 622.02:681.586 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

3992. Анісімов О. О. Управління режимом гірничих робіт залізорудних ка-
р’єрів при відпрацюванні розкривних порід крутопохилими шарами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 / Анісімов Олег Олек-
сандрович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2332 A] УДК 622.271.33 

3993. Блінков В. В. Удосконалення конструкцій набійок зарядів вибухових ре-
човин для підвищення ефективності безпеки вибухових робіт : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.11 / Блінков Володимир Віталійо-
вич ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук, 
2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — [2007-2183 A] УДК 622.235 

3994. Воробйова Л. Д. Підвищення ефективності дії свердловинних розосеред-
жених зарядів для руйнування гірських порід : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.15.11 / Воробйова Лариса Дмитрівна ; Держ. ком. Ук-
раїни з пром. безпеки охорони праці та гірн. нагляду, Нац. НДІ пром. безпеки та 
охорони праці. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
[2007-2195 A] УДК 622.236.4 

3995. Кісєль О. О. Розробка методичних основ оцінки та обліку втрат декора-
тивного каменю при його видобуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.01 / Кісєль Олена Олександрівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — [2007-2466 A] УДК 622.1:622.35 
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3996. Котенко В. В. Розробка методики оцінки кількісних і якісних параметрів 
лабрадоритових покладів з метою їх геометризації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.01 / Котенко Володимир Володимирович ; 
Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— [2007-2856 A] УДК 622.271+622.35 

3997. Кустурова О. В. Розробка гуматно-біополімерного бурового розчину з 
низьким вмістом твердої фази для буріння свердловин в умовах родовищ Дніпровсь-
ко-Донецької западини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.10 / Кустурова Олена Валеріївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 
газу. — Івано-Франківськ,  2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). 
— [2007-2859 A] УДК 622.244 

3998. Кучернюк А. В. Підвищення продуктивності свердловин ударно-хвильо-
вою дією на привибійну зону неоднорідних та низькопроникних пластів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.06 / Кучернюк Андрій 
Валентинович ; НАК "Нафтогаз України", Дочір. п-во "НДІ нафтогаз. пром-сті". — 
К., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2007-2075 A] УДК 622.276.6 

3999. Малик В. Я. Динамічний аналіз процесів гальмування в талевій системі 
бурової установки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.05.05 / Малик Володимир Яркович ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 
Тернопіль, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-2869 A] 

 УДК 622.242.2 
4000. Пирін С. М. Вдосконалення технології розробки потужних пластів ка-

м’яної солі в умовах ДВО "Артемсіль" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.02 / Пирін Сергій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 23 c. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). 
— [2007-2274 A] УДК 622.272 

4001. Фем’як Я. М. Підвищення ефективності руйнування гірських порід при 
бурінні свердловин за рахунок енергії пульсуючих потоків : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 / Фем’як Ярослав Михайлович ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-2911 A] УДК 622.24 

4002. Харитонов М. Б. Вдосконалення технології розробки багатопластових 
родовищ з нерівноміцними колекторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.06 / Харитонов Микола Борисович ; Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — [2007-2912 A] УДК 622.276 

4003. Хоменчук О. В. Обґрунтування параметрів вибухового способу зведення 
торкретбетонного кріплення при забезпеченні стійкості виробок : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 / Хоменчук Олег Володими-
рович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (13 назв). — [2007-2913 A] УДК 622.235.6 

4004. Чорноус Є. В. Удосконалення методів оцінки безпеки електрообладнан-
ня дільниць вугільних шахт в аварійних режимах роботи мережі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 / Чорноус Євген Віталійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 20 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2007-2723 A] УДК 622.2.012.2:622.8 

4005. Шкуматов О. М. Удосконалення буропідривної технології проведення 
виробок шляхом управління імпульсом вибуху набоїв вибухових речовин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 / Шкуматов Олек-
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сандр Миколайович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 18 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2007-2922 A] УДК 622.235.67 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. 
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт 

На ступінь доктора 

4006. Бокій Б. В. Фізико-технічні основи управління газовиділенням на вий-
мальних ділянках високопродуктивних вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 / Бокій Борис Всеволодович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2007. — 33 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (60 назв). — 120 пр. — [2007-3075 A] УДК 622.45 

4007. Корнєєв С. В. Обґрунтування експлуатаційних параметрів і способів 
адаптації шахтних скребкових конвеєрів нового покоління : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.06 / Корнєєв Сергій Васильович ; Нац. гірн. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 35 c. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (42 назви). — 
[2007-2490 A] УДК 622.647.1 

На ступінь кандидата 
4008. Панченко О. В. Визначення розрахункових навантажень у витках багато-

шарової намотки гумотросового каната : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.09 / Панченко Олена Володимирівна ; Нац. гірн. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2007-2796 A] 

 УДК 622.673.1:621.778.27 
4009. Сятковський С. Л. Удосконалювання прогнозу газовиділення на виїм-

кових дільницях антрацитових шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.26.01 / Сятковський Сергій Леонідович ; М-во вугіл. пром-сті 
України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка, 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-2666 A] 

 УДК 622.411.3:622.817.4 
4010. Чепцов О. О. Системна організація та алгоритми функціонування мо-

делюючого сервісного центру (для вугільної промисловості) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Чепцов Олексій Олексійович ; 
НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2007. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2007-2715 A] УДК 622.4 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

На ступінь кандидата 
4011. Ісмагілов А. О. Вдосконалення оцінки експлуатаційної придатності 

конструкцій промислових будівель в умовах нерівномірних осідань основи : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 / Ісмагілов Ан-
дрій Олегович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2007. — 
24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (6 назв). — [2007-2450 A] УДК 624 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 
4012. Адаменко В. М. Тріщиностійкість, деформативність та міцність двовісно 

працюючих слабоармованих плит за умов різнознакової дії моментного навантажен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 / Ада-
менко Вячеслав Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 19 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-2328 A] УДК 624.012.45 
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4013. Бредньов А. М. Міцність та тріщиностійкість залізобетонних балок за 
похилими перерізами при дії малоциклових навантажень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 / Бредньов Артур Михайлович ; Одес. 
держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2007-3085  A] УДК 624.072.2:620.17 

4014. Ільчук Н. І. Особливості роботи П-подібних залізобетонних рам при 
короткочасних малоциклових навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 / Ільчук Наталія Іллівна ; Нац. ун-т "Львів. по-
літехніка". — Львів, 2007. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
[2007-2051 A] УДК 624.01 

4015. Корсун А. В. Напружено-деформований стан стиснутих залізобетонних 
елементів з високоміцних модифікованих бетонів, в тому числі в умовах нагрівання 
до +200°С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 / 
Корсун Артем Володимирович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. 
— 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2007-2854 A] УДК 624.012.45.044 

4016. Пчельніков С. Б. Забезпечення надійності спеціальних промислових бу-
дівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 / 
Пчельніков Сергій Борисович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. 
— 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2797 A] УДК 624.014.2:725.42 

4017. Савицький В. В. Вплив короткочасних малоциклових навантажень на 
напружено-деформований стан і міцність нерозрізних збірно-монолітних залізобе-
тонних балок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.01 / Савицький Валентин Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2117 A] УДК 624.012.4:539.43 

4018. Сивоконь Ю. В. Мембранні оболонки покриттів над трибунами ста-
діонів з великими вирізами на еліптичному плані : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 / Сивоконь Юлія Володимирівна ; Донбас. 
нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 21 c. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19  
(12 назв). — [2007-2895 A] УДК 624.074:725.826 

4019. Чумуріна О. Б. Температурно-вологісний режим огороджувальних конст-
рукцій будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.03 / Чумуріна Олена Борисівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. 
— 24 c. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — [2007-2159 A] УДК 624.042.5:692.2 

624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти. 
Механіка ґрунтів  

На ступінь доктора 
4020. Осіюк В. О. Екзогеодинаміка території південного заходу Східно-Євро-

пейської платформи і питання інженерного захисту об'єктів та земель : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.07 / Осіюк Володимир Олек-
сандрович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2007. — 39 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 33—36 (34 назви). — [2007-2571 A] УДК 624.131.1(478) 

625 Будівництво транспортних комунікацій 

На ступінь кандидата 
4021. Талавіра Г. М. Особливості роботи залізничної колії на перехідних 

ділянках примикання до мостів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.06 / Талавіра Геннадій Миколайович ; Київ. ун-т економіки і 
технологій трансп. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 
[2007-3033А] УДК 625.031 
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625.7/.8 Автомобільні дороги. Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 
4022. Самойлова О. Е. Дорожні асфальтобетони з комплексно-модифікованою 

мікроструктурою з використанням реакційноздатного термопласту Елвалой АМ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 / Самойлова 
Олена Едуардівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2007-2893 A] УДК 625.855 

626 Гідротехнічне будівництво. Будівництво каналів.  
Меліоративне будівництво. Гідротехніка в цілому 

На ступінь доктора 
4023. Цивін М. Н. Оптимізація конструкцій нижніх б’єфів протиерозійних гід-

ротехнічних споруд на основі імітаційних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 06.01.02 / Цивін Михайло Наумович ; Ін-т гідро-
механіки і меліорації УААН. — К., 2007. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 31—35 (52 назви). — [2007-2706 A] УДК 626.8 

На ступінь кандидата 
4024. Наумчук О. М. Удосконалення процесів водорегулювання на осушу-

вально-зволожувальних системах засобами гідравлічної автоматизації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 06.01.02 / Наумчук Олександр Ми-
колайович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2007. — 20 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2876 A] УДК 626.82-52 

627 Водні шляхи та порти. Водосховища. Гідротехнічні споруди. 
Навігаційні засоби. Днопоглиблювальні та рятувальні роботи.  

Греблі та гідроелектростанції 

На ступінь кандидата 
4025. Яроцька О. В. Еколого-економічна оцінка водокористування в басейно-

вих водогосподарських комплексах України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Яроцька Ольга Валентинівна ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (24 назв). — [2007-3047А] УДК 627.12:502.171 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь доктора 
4026. Прогульний В. Й. Пористі конструкції водопровідних споруд, гідравліч-

ний розрахунок, оптимізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.23.04 / Прогульний Віктор Йосипович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. — Х., 2007. — 32 c. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (33 назви). — [2007-1912 A] 

 УДК 628.16.06 

На ступінь кандидата 
4027. Величко С. В. Знезалізнення підземних вод на фільтрах з стільниковим 

кордієритовим завантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.04 / Величко Світлана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 
К., 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — [2007-2023 A] УДК 628.161.2 
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4028. Вовк Л. І. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку збірників 
атмосферних стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.16 / Вовк Леся Іванівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. 
— Рівне, 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-2027 A] 

 УДК 628.334.6 
4029. Кулинич Ю. В. Взаємодія фільтратів полігонів твердих побутових відхо-

ів (ТПВ) із зоною аерації (еколого-геохімічна оцінка) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 21.06.01 / Кулинич Юлія Володимирівна ; НАН 
Укаїни, М-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від 
налідків Чорноб. катастрофи, Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2007. —  
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007-2986 А] 

 УДК 628.4.032:544.77.052.21 
4030. Нижник Т. Ю. Вилучення іонів важких металів із водних розчинів з 

використанням азотвмісного полімерного реагенту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.21 / Нижник Тарас Юрійович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — [2007-1975 A] УДК 628.3 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

4031. Байцур М. В. Поліпшення гальмівних властивостей автомобілів категоії 
N3 при їх конверсії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.02 / Байцур Максим Вячеславович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 
2007. — 23 c. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — [2007-2010 A] УДК 629.33.017 

4032. Красноштан О. М. Моделювання та визначення основних характеристик 
автомобільної трансмісії із зубчасто-важільним варіатором : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 / Красноштан Олександр Михайлович ; 
Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 23 c. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21  
(6 назв). — [2007-2237 A] УДК 629.31.016 

4033. Ужва А. В. Розрахунково-експериментальний метод вибору параметрів 
несучої системи гоночних автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.02 / Ужва Анатолій Вікторович ; Харків. нац. автомоб.-
дор. ун-т. — Х., 2007. — 23 c. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (5 назв). — [2007-2136 A] 

 УДК 629.37.21.023 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 

4034. Баранич Ю. В. Вдосконалювання систем регулювання температури 
холодоагенту силової установки тепловозу використанням елементів нечіткої логіки 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 / Баранич 
Юлія Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 
19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2811 A] УДК 629.421 

4035. Бобирь Д. В. Удосконалення режимів ведення вантажного поїзда з 
електричною тягою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.07 / Бобирь Дмитро Валерійович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетр. 
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нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2016 A] УДК 629.4.016.12 

4036. Болжеларський Я. В. Удосконалення нормування витрати дизельного 
палива маневровими тепловозами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.07 / Болжеларський Ярослав Володимирович ; М-во трансп. 
та зв’язку України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). 
— [2007-2355 A] УДК 629.424.1.016.2 

4037. Кірєєв А. М. Удосконалення виготовлення та контролю колісних центрів 
рухомого складу залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.07 / Кірєєв Андрій Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. 
— 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-2464 A] УДК 629.4.027 

4038. Коваленко А. В. Удосконалення параметрів вагона і верхньої будови колії з 
урахуванням їх механічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.07 / Коваленко Андрій Віталійович ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2007-2470 A] 

 УДК 629.44 
4039. Крівякін Г. В. Колісно-моторний блок з опорно-осьовою підвіскою асинх-

ронного тягового двигуна для електровозу з конструкційною швидкістю 160 км/год : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 / Крівякін 
Геннадій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 21 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — [2007-2948 A] УДК 629.423.3:621.314 

4040. Нестеренко В. І. Поліпшення динамічних показників пасажирського 
тепловоза шляхом вибору раціональних характеристик силових зв’язків в екіпажі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 / Нестеренко 
Володимир Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 
23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — [2007-2563 A] УДК 629.4:531.46 

4041. Харламов П. О. Удосконалення характеристик системи обслуговування 
та ремонту перспективних маневрових тепловозів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 / Харламов Павло Олександрович ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— [2007-2693 A] УДК 629.424.1.083 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

4042. Білюк І. С. Підвищення працездатності упорних вузлів суднових газо-
турбінних двигунів при розцентровці роторів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.08.05 / Білюк Іван Сергійович ; Нац. ун-т кораблебуд. 
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 23 c. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). 
— 120 пр. — [2007-3072 A] УДК 629.5.03:621.822.2 

4043. Кореневський Д. Л. Підвищення ефективності віброзахисних систем 
суднових енергетичних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.08.05 / Кореневський Денис Леонідович ; Нац. ун-т кораблебуд. 
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 23 c. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-3202 A] УДК 629.5.015.5 

4044. Ломаковська Т. Ю. Підвищення ефективності роботи упорних і опор-
них підшипників ковзання суднових валопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.05 / Ломаковська Тетяна Юріївна ; Нац. ун-т 
кораблебуд. ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 18 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2863 A] УДК 629.5-8 
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629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь доктора 

4045. Козлюк І. О. Моделювання процесів функціонування авіаційного транс-
порту з метою прогнозування показників його діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / Козлюк Ірина Олексіївна ; Нац. авіац. 
ун-т. — К., 2007. — 34 c. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (27 назв). — [2007-2477 A] 

 УДК 629.7:[681.5+004] 
4046. Хлистун О. І. Моделювання аеродинамічних та теплообмінних процесів 

в герметичних кабінах транспортних літаків : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 05.07.01 / Хлистун Олександр Іванович ; Нац. авіац. ун-т. 
— К., 2006. — 34 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (30 назв). — [2007-2695 A] 

 УДК 629.7.048 

На ступінь кандидата 

4047. Головир В. О. Моделі, метод та інформаційна технологія розробки ба-
гатоверсійних інформаційно-управляючих систем на базі автоматів з програмованою 
логікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / 
Головир Віктор Олександрович ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 
[2007-2395 A] УДК 629.7.05.017:681.513.2 

4048. Гусинін А. В. Синтез алгоритму керування відхиленням вектора тяги 
аеростатичного літального апарату на етапі зльоту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 / Гусинін Андрій Вячеславович ; Нац. авіац. 
ун-т. — К., 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (27 назв). — [2007-2937 A 

 УДК 629.733.5 
4049. Долматов Д. А. Моделювання робочих процесів у тангенціальній тихо-

хідній авіаційній турбіні з роздільними лопатками : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.05 / Долматов Дмитро Анатолійович ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-2220 A] УДК 629.7.036-157 

4050. Кірчу Ф. І. Підвищення газодинамічної стійкості компресорів газотур-
бінних двигунів літальних апаратів шляхом застосування керування обтіканням ло-
паток осьового компресора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.07.05 / Кірчу Федір Іванович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 19 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-2465 A] УДК 629.735.03 

4051. Мухаммад Рашик Улла Бейг Мирза. Методика початкової азимуталь-
ної орієнтації і корегування інерціальної навігаційної системи літального апарату : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 / Мухаммад 
Рашик Улла Бейг Мирза ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-1973 A] УДК 629.7.05:681.777 

4052. Тачиніна О. М. Методика збереження живучості системи "літак — екі-
паж — середовище" у польоті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.03 / Тачиніна Олена Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2007-2906 A] УДК 629.7.07 

4053. Шевчук Д. О. Методика відновлення керованості літака в умовах 
виникнення особливої ситуації у польоті з використанням нечіткого регулятора : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 / Шевчук 
Дмитро Олегович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 
— [2007-2319 A] УДК 629.7.058 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

4054. Басун О. П. Діяльність професора Б. Г. Іваницького в контексті розвитку 
агролісомеліоративної дослідної справи в Україні (кінець ХІХ — перша половина 
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 / 
Басун Ольга Павлівна ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2007. — 
19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2013 A] 

 УДК 630*2(477)(092)"18/19" 
4055. Борис М. М. Обґрунтування параметрів трелювально-транспортного за-

собу для підвищення його експлуатаційних властивостей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.07 / Борис Микола Михайлович ; Нац. 
лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-3080 A] УДК 630*37:629.01 

4056. Василишин Р. Д. Продуктивність та надземна фітомаса лісостанів ялиці 
білої в Українських Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 06.03.02 / Василишин Роман Дмитрович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 
19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3091 A] 

 УДК 630*53:582.475.2](477.8) 
4057. Кацуляк Ю. Д. Відтворення дубових лісів у Передкарпатті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 / Кацуляк Юрій Дмит-
рович ; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — Х., 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2007-2229 A] УДК 630*23(477.8) 

4058. Кичилюк О. В. Лісівничі особливості вирощування культур сосни зви-
чайної в умовах Волинського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : спец. 06.03.01 / Кичилюк Олександр Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2007-2461 A] 

 УДК 630*14:633.877](477.82) 
4059. Миронюк В. В. Особливості повнодеревності та розмірно-якісна струк-

тура дерев забудованої частини м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.03.02 / Миронюк Віктор Валентинович ; Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2007-2544 A] 

 УДК 630*53(477-25) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь доктора 
4060. Щурик М. В. Відтворення земельних ресурсів аграрного сектора еконо-

міки (на прикладі Карпатського макрорегіону) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 / Щурик Михайло Васильович ; НАН України, 
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Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2007. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 24—30 (77 назв). — [2007-3043А] УДК 631.11:631.4 

На ступінь кандидата 

4061. Андрійченко Л. В. Удосконалення елементів технології вирощування 
ярої пшениці в умовах південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 / Андрійченко Лариса Володимирівна ; 
Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 16 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — [2007-2331 A] УДК 631.11’321”:631.53](477) 

4062. Яремчук А. В. Фільваркові господарства східних регіонів Речі Посполи-
тої в другій половині ХVІ — першій половині ХVІІ ст. (на прикладі Руського та 
Белзького воєводств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.02 / Яремчук Андрій Васильович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15—17 (8 назв). — [2007-1875 A] 

 УДК 631.11(438)"15/16" 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь кандидата 

4063. Артеменко Д. Ю. Підвищення ефективності роботи сошника і прико-
чуючого котка посівної секції просапної сівалки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Артеменко Дмитро Юрійович ; Кіровогр. 
нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 
[2007-2334 A] УДК 631.33.024 

4064. Березовий М. Г. Обґрунтування технологічних і конструктивних пара-
метрів робочих органів машини для збирання гички цукрового буряку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Березовий Микола Геор-
гійович ; Нац. аграр. ун-т. — К. : 2007. — 23 c. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (34 назви). 
— 100 пр. — [2007-3066 A] УДК 631.356.2 

4065. Блезнюк О. В. Обґрунтування методу підвищення працездатності та па-
раметрів дисків викопуючого пристрою коренезбиральної машини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Блезнюк Олег Володимиро-
вич ; Харків. нац. техн. ун-т сіл.-госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2007. — 19 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2007-1929 A] УДК 631.31 

4066. Братішко В. В. Обґрунтування процесу роботи і параметрів двоступене-
вого подрібнювача зелених кормів для свиней і водоплавної птиці : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Братішко Вячеслав Вячес-
лавович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації 
сіл. госп-ва". — Глеваха, 2007. — 18 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). —  
[2007-2189 A] УДК 631.363 

4067. Дударєв І. М. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів су-
шарки льоносировини в рулонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.11 / Дударєв Ігор Миколайович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. 
центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха, 2007. — 19 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3139 A] УДК 631.365:633.521 

4068. Думенко К. М. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів 
робочих органів машини для виділення насіння солодкого та гострого перцю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Думенко 
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Костянтин Миколайович ; Нац. аграр. ун-т, [Миколаїв. держ. аграр. ун-т]. — К., 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-3141 A] 

 УДК 631.3:635.649 
4069. Козупиця С. І. Обґрунтування параметрів подрібнювача-живильника-

дозатора сипких хімічних консервантів на лінії заготівлі вологих кормів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Козупиця Сергій 
Іванович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Сум. нац. аграр. 
ун-т]. — Х., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-3192 A] УДК 631.317.2 

4070. Ревенко Ю. І. Удосконалення технологічного процесу і агрегату для 
приготування комбікормів в умовах господарств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Ревенко Юлій Іванович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 
2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (13 назв). — [2007-1992 A] УДК 631.363.2 

4071. Семен Я. В. Обґрунтування параметрів і режимів роботи плодознімаль-
ного агрегату з акумулятором енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.11 / Семен Ярослав Васильович ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 
2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2007-2626 A] 

 УДК 631.355 
4072. Харченко С. О. Обґрунтування параметрів процесу очищення повітряно-

го потоку пилоосаджувальною камерою вібровідцентрових зернових сепараторів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Харченко 
Сергій Олександрович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 
Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2145 A] 

 УДК 631.362.3:621.928.92 
4073. Харьковський І. С. Розробка зміцнених наральникових сошників сіва-

лок для технологій мінімального обробітку ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Харьковський Ігор Сергійович ; Нац. аграр. 
ун-т. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-2146 A] 

 УДК 631.33.024:631.5 
4074. Ямков О. В. Обґрунтування параметрів технологічного процесу і робо-

чих органів бурякозбирального агрегату з системним трактором : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Ямков Олександр Володи-
мирович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(5 назв). — [2007-1 870 A] УДК 631.356.2 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

4075. Бережняк Є. М. Протиерозійна стійкість чорноземів типових Правобе-
режного Лісостепу за різних агротехнічних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.03 / Бережняк Євгеній Михайлович ; Нац. аграр. 
ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-2014 A] 

 УДК 631.4 
4076. Галасун Ю. П. Зміни агрофізичних властивостей чорнозему опідзоле-

ного за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Правобережного Лісо-
степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.03 
/ Галасун Юрій Петрович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Со-
коловського", [Уман. держ. аграр. ун-т]. — Х., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3101 A] УДК 631.43:631.8](477.46) 

4077. Личук Т. Є. Кіркоутворення на ґрунтах Північно-західного регіону Ук-
раїни як один з видів їх деградації: причини, попередження : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.03 / Личук Тарас Євгенійович ; Нац. 
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наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Х., 2007. —  
18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-2512 A] УДК 631.417.2 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь кандидата 

4078. Артемчук І. П. Розробка методів підвищення частоти і розширення 
спектра індукованих мутацій озимої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : спец. 03.00.15 / Артемчук Ірина Петрівна ; НАН України, Ін-т 
фізіології рослин і генетики НАН України. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (21 назва). — [2007-2335 A] УДК 631.528:633.11“324” 

4079. Бондар О. А. Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зональ-
ного насінництва малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.14 / Бондар Олександр Ана-
толійович ; Ін-т овочівництва і баштанництва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2007. — 
20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-1930 A] УДК 631.53.01:635.25 

4080. Єськов С. В. Формування високопродуктивних посівів озимої твердої 
пшениці після різних попередників у передгірному Криму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 / Єськов Сергій Вікторович ; Півд. філ. 
"Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту. — Сімферополь, 2007. — 17 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2007-2840 A] УДК 631.582:633.11“324” 

4081. Климчук М. М. Удосконалення методів оцінки та створення селекцій-
ного матеріалу ріпаку озимого в західному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 / Климчук Микола Миколайович ; Нац. 
наук. центр "Ін-т землеробства УААН". — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв). — [2007-2469 A] УДК 631.527:633.85](477.8) 

4082. Куліков Ю. А. Вихідний матеріал томата для селекції на гетерозис в 
умовах плівкових теплиць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.05 / Куліков Юрій Аркадійович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Укр. акад. 
аграр. наук. — Х., 2007. — 18 c. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-2073 A] 

 УДК 631.527:635.64 
4083. Кулікова Н. М. Вихідний матеріал редиски для створення гетерозисних 

гібридів на основі самонесумісності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : спец. 06.01.05 / Кулікова Наталія Миколаївна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 
Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2007. — 19 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
[2007-2074 A] УДК 631.527:635.17 

4084. Новак Ж. М. Заходи поліпшення якості та підвищення врожайності на-
сіння кукурудзи в Центральному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.14 / Новак Жанна Миколаївна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Селекц.-генетич. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 
2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-1890 A] 

 УДК 631.53.02:633.15 
4085. Пелех І. Я. Кормова продуктивність тритикале ярого з капустяними та 

бобовими культурами залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах 
Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 06.01.12 / Пелех Ігор Ярославович ; М-во аграр. політики України, Він-
ниц. держ. аграр. ун-т, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т кормів. — Вінниця, 2007. — 20 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-2580 A] УДК 631.53:[631.1+633.853 
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4086. Романова Т. А. Насіннєва продуктивність капусти білоголової пізньо-
стиглої при використанні добрив в умовах Лівобережного Лісостепу України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.14 / Романова Тетяна 
Анатоліївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т овочівництва і баштанництва УААН. — Х., 
2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-1921 A] 

 УДК 631.53.02:635.342:631.8 
4087. Скоромний С. В. Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на 

формування різноякісного насіння сої в умовах Північно-східної частини Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.04 / Ско-
ромний Сергій Васильович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Укр. акад. аграр. наук. 
— Х., 2007. — 17 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2007-2292 A] 

 УДК 631.53.02:633.34](477.52/.54) 
4088. Федосій І. О. Обґрунтування елементів технології вирощування капусти 

савойської в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 06.01.06 / Федосій Іван Олексійович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. —  
22 c. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2007-2139 A] УДК 631.5:635.343(477) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

4089. Власова О. В. Інформаційне забезпечення планування зрошення за про-
сторово розподіленими даними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 06.01.02 / Власова Олена Веніамінівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідро-
техніки і меліорації. — К., 2007. — 16 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-3097 A] УДК 631.67:528.88 

4090. Поліщук В. В. Планування поливів сільськогосподарських культур в 
умовах обмежених ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.02 / Поліщук Віталій Васильович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротех-
ніки і меліорації. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2007-1981 A] 

 УДК 631.67 
4091. Романюк І. В. Теплова меліорація ґрунту скидною теплою водою за до-

помогою гідротехнічної системи з теплообмінниками — рукавами (в умовах Захід-
ного Полісся України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 06.01.02 / Романюк Іван Васильович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-
тування. — Рівне, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2007-2998 А] 

 УДК 631.6(477.41/.42) 

631.8 Добрива. Внесення добрив. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 
4092. Гармаш С. М. Біоконверсія рослинних відходів агропромислового комп-

лексу та агроекологічна оцінка застосування біодобрив у північному Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 / Гармаш 
Світлана Миколаївна ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 
22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — [2007-2385 A] 

 УДК 631.811.98(477.52/.54) 
4093. Климович П. В. Ефективність доз і строків застосування добрив під 

сорго зернове на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.04 / Климович Павло 
Володимирович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовсь-
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кого", [Уман. держ. аграр. ун-т]. — Х., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-3184 A] УДК 631.8:633.17](477.4) 

4094. Машинник С. В. Ефективність застосування азотних добрив під яру м’яку 
пшеницю на черноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.04 / Машинник Сергій Ва-
сильович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". 
— Х., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-2251 A] 

 УДК 631.84:633.111](477.4) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

4095. Дерменко О. П. Основні грибні хвороби озимого тритикале та джерела стій-
кості до них в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.11 / Дерменко Олег Петрович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 
2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3130 A] 

 УДК 632.4:[633.11+633.14]“324” 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 
4096. Бочевар О. В. Біологічні та технологічні заходи підвищення продуктив-

ності рослин і якості зерна ярого ячменю в південно-західній частині Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 / Бочевар 
Ольга Володимирівна ; Ін-т зерн. госп-ва, Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропет-
ровськ, 2007. — 18 c. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2007-2188 A] 

 УДК 633.16(477.74) 
4097. Насіковський В. А. Технологічні властивості зерна пшениці залежно від 

режимів сушіння та зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 06.01.15 / Насіковський Володимир Анатолійович ; Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-2103 A] 

 УДК 633.11:631.563.9 
4098. Олешко О. Г. Ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи, створених 

на базі різних генетичних плазм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  
с.-г. наук : спец. 06.01.05 / Олешко Олена Геннадіївна ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. 
аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2007. — 17 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
[2007-2107 A] УДК 633.15:631.52 

4099. Соколовська І. М. Вплив ґрунтово-кліматичних та агротехічних умов на 
формування врожаю кукурудзяних стовпчиків з приймочками в умовах північного 
Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 
06.01.09 / Соколовська Ірина Миколаївна ; Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т" Нац. 
аграр. ун-ту. — Сімферополь, 2007. — 24 c. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). 
— [2007-2899 A] УДК 633.15(477.52/.54) 

4100. Хроменко В. О. Вихідний матеріал для селекції скоростиглих гібридів 
кукурудзи в умовах центрального Лісостепу України  : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 / Хроменко Віталій Олександрович ;  
Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (38 назв). — [2007-2914 A] УДК 633.15:631.527](477.4) 
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633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь доктора 
4101. Голобородько С. П. Біологічні й агротехнічні основи вирощування 

люцерни на корм і насіння в південному Степу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.09 / Голобородько Станіслав Петрович ; 
Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 
(57 назв). — [2007-2393 A] УДК 633.31(477.7) 

На ступінь кандидата 
4102. Василенко А. О. Закономірності формування стійкості до вилягання 

різних за морфотипом сортів гороху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : спец. 06.01.05 / Василенко Антоніна Олександрівна ; Ін-т рослинництва 
ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (15 назв). — [2007-2823 A] УДК 633.35:631.527 

4103. Кифорук В. В. Формування продуктивності бобів кормових залежно від 
інокуляції та позакореневих підживлень в умовах правобережного Лісостепу Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 / Ки-
форук Василь Васильович ; М-во аграр. політики України, Вінниц. держ. аграр. ун-т, 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т кормів. — Вінниця, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв). — [2007-2460 A] УДК 633.35(477.4) 

4104. Максімов А. М. Обґрунтування методів оцінки і добору кращих гено-
типів люцерни посівної за ступенем самонесумісності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 / Максімов Анатолій Миколайович ; 
Укр. акад. аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчен-
ня. — Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2531 A] 

 УДК 633.31:631.52 
4105. Тимчишин С. М. Оптимізація структури травосумішок багаторічних трав 

для пасовищного використання в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.12 / Тимчишин Степан Михайлович ; 
М-во аграр. політики України, Вінниц. держ. аграр. ун-т, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
кормів. — Вінниця, 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — [2007-2674 A] 

 УДК 633.2.033(477.8) 
4106. Чепур С. С. Підвищення кормової продуктивності багаторічних трав за-

лежно від їх добору та удобрення в умовах гірської зони Карпат : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.12 / Чепур Світлана Степанівна ; 
Вінниц. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України, Ін-т кормів Укр. акад. аграр. наук. 
— Вінниця, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-2714 A] 

 УДК 633.2(292.451/.454) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 
4107. Бобруйко В. М. Оптимізація елементів технології вирощування гібрид-

ного насіння цукрових буряків у південно-східній частині Криму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.14 / Бобруйко Вадим Михайло-
вич ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 19  c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-2017 A] УДК 633.63 

4108. Довгеля О. М. Личинки коваликів і контроль їх чисельності на посівах 
цукрових буряків у зоні Центрального Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 16.00.10 / Довгеля Олександр Михайлович ; Ін-т 
захисту рослин УААН. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). 
— [2007-2940 A] УДК 633.63+632.934 
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4109. Сапотніцький І. М. Мікрохвильова обробка насіння цукрових буряків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.14 / Сапотніць-
кий Іван Миколайович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2007-2121 A] УДК 633.63:631.53.027.33 

633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення 

На ступінь кандидата 
4110. Дмитрівська А. О. Вплив різноякісності насіння на продуктивність рос-

лин соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.14 / Дмитрівська Алла Олександрів-
на ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2007. — 19 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2037 A] УДК 633.854.78(477.52/.54) 

4111. Лук’янчик Ю. І. Мінливість  та успадкування ознак у вихідних форм і 
створення на їх основі гібридів соняшнику в умовах східної частини Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 / Лук’янчик 
Юрій Іванович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 
2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-2864 A] 

 УДК 633.854.78:631.527 

634 Садівництво в цілому. Плодівництво 

На ступінь кандидата 
4112. Рекун І. М. Особливості розмноження насінням і зеленими живцями та 

вирощування саджанців хеномелесу в Правобережному Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.07 / Рекун Ірина Михай-
лівна ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — [2007-2610 A] УДК 634.14(477.4) 

4113. Шахнович Н. Ф. Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп гру-
ші в умовах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 
06.01.07 / Шахнович Наталія Федорівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т садівництва. — 
К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2007-2739 A] 

 УДК 634.13:631.541](477.87) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

4114. Василик І. О. Мінливість продуктивності рослин в популяції винограду 
сорту Мускат рожевий і відбір високопродуктивних клонів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.08 / Василик Ірина Олександрівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2824 A] УДК 634.85:631.524 

4115. Калина Т. Є. Оцінка екологічних умов розміщення виноградних насад-
жень на Правобережному Нижньодніпров'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 / Калина Тетяна Євгеніївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Держ. агроекол. ун-т". — Житомир, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(7 назв). — [2007-2943 A] УДК 634.8:502.17](477.72) 

4116. Новицька-Боровська Н. А. Агробіологічна оцінка підщепи винограду 
сорту Таїровський 1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 
06.01.08 / Новицька-Боровська Наталія Андріївна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. 
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центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2007. — 18 c. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2954 A] УДК 634.8:631.541.1 

4117. Тіхомірова Н. О. Удосконалення способів щеплення для ефективної 
реконструкції експлуатаційних насаджень винограду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.08 / Тіхомірова Надія Олександрівна ; Укр. акад. 
аграр. наук, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2007. — 21, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2007-2909 A] УДК 634.8:631.541 

4118. Шапоренко В. М. Особливості розвитку і шкідливість оїдіуму винограду 
на Південному березі Криму та вдосконалення системи захисту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.00.11 / Шапоренко Володимир 
Миколайович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 22 c. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20  
(7 назв). — [2007-2738 A] УДК 634.8:632.2/.4:632.952](477.75) 

635 Овочівництво та декоративне садівництво 

На ступінь кандидата 
4119. Панасенко Т. В. Дендрофлора парків Полтавщини: сучасний стан, 

шляхи збереження та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : спец. 03.00.05 / Панасенко Тетяна Василівна ; НАН України, Нац. ботан. сад 
ім. М. М. Гришка. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
[2007-1977 A] УДК 635.054(477.53) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

4120. Петренко С. Д. Фізіолого-біохімічні процеси і продуктивність картоплі 
залежно від застосування мікробіологічних препаратів і їх сумісної дії з мінеральни-
ми добривами на чорноземах Центрального Лісостепу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.12 / Петренко Сергій Дмитрович ; Уман. 
держ. аграр. ун-т. — Умань, 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (5 назв). — 
[2007-2272 A] УДК 635.21:631.445](477.41) 

4121. Рябуха С. С. Створення вихідного матеріалу для селекції стійких до 
збудників фузаріозу та аскохітозу сортів гороху в умовах східної частини Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 / 
Рябуха Сергій Станіславович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. 
наук. — Х., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2007-2891 A] 

 УДК 635.656:631.527](477.52/.6) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 
4122. Антонюк Т. А. Вирощування бугайців на м'ясо за обмеженого вико-

ристання незбираного молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 06.02.04 / Антонюк Тетяна Андріївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. —  
18 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2007-2008 A] УДК 636.033 

4123. Усаченко Л. М. Обмінні процеси, продуктивні та м’ясні якості бугайців 
за мікроелементної корекції раціонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : спец. 03.00.13 / Усаченко Лариса Михайлівна ; Львів. нац. акад. вет. меди-
цини ім. С. З. Гжицького. — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 
— [2007-2137 A] УДК 636.081:636.2.09 
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636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

4124. Козій В. І. Ламініт у високопродуктивних корів (етіологія, патогенез, 
лікування і профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 
спец. 16.00.05 / Козій Василь Іванович ; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 
2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (45 назв). — 100 пр. — [2007-3191 A] 

 УДК 636.09:[616.5-001/-002:636.2.03 
4125. Стибель В. В. Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фар-

мако-токсикологічне та терапевтичне обґрунтування щодо застосування бровер-
мектин-грануляту) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : спец. 
16.00.11; 16.00.04 / Стибель Володимир Володимирович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. 
наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2007. — 40 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—37. — [2007-2300 A] УДК 636.09:636.4 

На ступінь кандидата 

4126. Іринчук В. В. Епізоотичний процес демодекозу собак в м. Одесі, клініч-
ний перебіг та заходи боротьби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : спец. 16.00.11 / Іринчук Віктор Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — К.,  2007. 
— 17 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2007-2448 A] 

 УДК 636.09:636.7](477.74-21) 
4127. Київська Г. В. Вплив низькоінтенсивного інфрачервоного лазерного 

випромінювання на репаративні процеси при переломах кісток у собак : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.05 / Київська Ганна Вале-
ріївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2007-3178 A] УДК 636.09:[616-001.5:636.7 

4128. Мідик С. В. Розробка дезінфектанту комбінованої дії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.06 / Мідик Світлана Вікторівна ; 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
[2007-2545 A] УДК 636.09:615.28 

4129. Палій А. П. Розробка та вивчення дезінфікуючих препаратів при 
туберкульозі сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : спец. 16.00.03 / Палій Анатолій Павлович ; Укр. акад. аграр. наук, 
Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2007. — 24 c. : табл. 
— Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — [2007-2267 A] УДК 636.09:579.62 

4130. Пащенко О. О. Рео- та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективність 
вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.03 / Пащенко Ольга Олексіївна ; Укр. акад. 
аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2007. — 
20  c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2007-2271 A] УДК 636.09:579.62 

4131. Свєтлічна Л. І. Патоморфологічні зміни при парвовірусній інфекції сви-
ней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 / Свєт-
лічна Людмила Ігорівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 21 c. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (6 назв). — [2007-2623 A] УДК 636.09:636.4 

4132. Ярошенко М. О. Токсикологічна характеристика дельтаметрину у формі 
децис форте : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.04 
/ Ярошенко Маргарита Олегівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т 
експеримент. і клініч. вет. медицини". — Х., 2007. — 24 c. : табл. — Бібліогр.: с. 21 
(5 назв). — [2007-2761 A] УДК 636.09:615.9:632.95 



 133

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини. Коні 

На ступінь кандидата 

4133. Бегас В. Л. Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії 
коней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.08 / Бегас 
Василь Леонідович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 17 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (6 назв). — [2007-2341 A] УДК 636.1.09 

636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 
4134. Гончарова І. І. Оцінка господарсько-корисних ознак ремонтних телиць 

знам’янського м’ясного типу різної інтенсивності вирощування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 / Гончарова Ірина Іванівна ; Хер-
сон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
[2007-2398 A] УДК 636.2.033.082.35 

4135. Губарєв А. А. Вплив технологічних умов вирощування ремонтних те-
лиць на їх продуктивні показники і адаптаційну здатність : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 / Губарєв Андрій Анатолійович ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва, [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2007. — 20 c. : 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2007-3117 A] УДК 636.2.082.355 

4136. Лаврів П. Ю. Особливості фізіологічних процесів продуктивності лактуючих 
корів при згодовуванні їм високобілкових сумішок за різного рівня нітратів в раціоні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 03.00.13 / Лаврів Пав-
ло Юркович ; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С. З. Гжицького. — Львів, 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-2078 A] УДК 636.2 

4137. Лісова Н. Е. Імунофізіологічний статус телят за впливу антимікробних 
препаратів та імуномодуляторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 03.00.13 / Лісова Наталія Едуардівна ; Львів. нац. акад. вет. медицини  
ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). 
— [2007-2086 A] УДК 636.2.053.09 

4138. Пономаренко І. В. Методи підвищення відтворної здатності корів ук-
раїнських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 / Пономаренко Ірина Василівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське, 2007. — 19 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-2596 A] УДК 636.2.082.4 

4139. Яремчук І. М. Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів 
з використанням мембраностабілізуючих речовин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 / Яремчук Ірина Митодіївна ; Ін-т біології 
тварин УААН. — Львів, 2007. — 18 c. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
[2007-1877 A] УДК 636.2.082:591.15/.16 

636.3 Мала рогата худоба 

На ступінь кандидата 
4140. Дем’яненко А. А. Популяційно-генетична оцінка асканівської м’ясо-вов-

нової породи овець з використанням молекулярно-генетичних маркерів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 / Дем’яненко Алла Ана-
толіївна ; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2007-2414 A] УДК 636.32/.38.08 
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636.4 Свині 

На ступінь доктора 
4141. Войтенко С. Л. Методи удосконалення свиней миргородської породи та 

збереження її генофонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
спец. 06.02.01 / Войтенко Світлана Леонідівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведен-
ня і генетики тварин. — с. Чубинське, 2007. — 38 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(45 назв). — [2007-2374 A] УДК 636.4.082.4 

4142. Ємельяненко О. В. Клініко-експериментальне обґрунтування лапароско-
пічної оваріоектомії у сук та свинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : спец. 16.00.05 / Ємельяненко Олександр Володимирович ; Білоцерків. держ. 
аграр. ун-т. — Біла Церква, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2007-3142 A] УДК 636.4+636.7].09:617.553-089.8 

4143. Зєльдін В. Ф. Селекційна оцінка зв'язку відтворювальних якостей свиней 
різних генотипів з відгодівельною і м'ясною продуктивністю : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 / Зєльдін Валерій Феліксович ; Укр. 
акад. аграр. наук, Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 17 с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 120 пр. — [2007-3159 A] УДК 636.4.082.43 

4144. Коробка А. В. Оптимізація використання в годівлі молодняку свиней ви-
сівок пшеничних, ферментних препаратів (Гриндазим ГП 5000; Порзим-9300) та про-
біотичних добавок (Біо-Плюс 2Б; целюлозолітичний пробіотик) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 / Коробка Анатолій Вікторо-
вич ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 18 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 
[2007-2853 A] УДК 636.45.053.084/.087 

4145. Соляник М. Б. Удосконалення технології виробництва гомогенних кор-
мових суспензій та ефективність їх використання при відгодівлі свиней : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 / Соляник Микола Бо-
рисович ; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — [2007-2653 A] УДК 636.4.084.7 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

4146. Архангельська М. В. Удосконалення способу передінкубаційної оброб-
ки яєць для підвищення відтворювальних якостей родинного стада курей кросу "Прогрес" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 / Архангельська 
Марина Вікторівна ; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3053 A] УДК 636.57.082.47 

4147. Дикіна Ю. В. Формування та функціонування ринку продукції птахів-
ництва в Південному регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 / Дикіна Юлія Валеріївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — 
Миколаїв, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2007-2938 A] 

 УДК 636.5:658.8(477.73) 
4148. Карпенко О. В. Використання математичних моделей для прогнозування 

несучості птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 / 
Карпенко Олександр Володимирович ; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-2457 A] УДК 636.52/.58.034.082 

4149. Соломон В. В. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 
гліцинатів заліза та кобальту курчатам-бройлерам : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.06 / Соломон В'ячеслав Віталійович ; Нац. аграр. 
ун-т. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-2652 A] 

 УДК 636.52/.58.087.7.09 
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636.7 Собаки 

На ступінь кандидата 
4150. Вишняк О. С. Діагностика та консервативне лікування хвороб хребта у 

собак і котів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.05 
/ Вишняк Оксана Сергіївна ; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2007. — 
21 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3096 A] 

 УДК 636.7/.8.09:616.711-08 
4151. Данільченко С. І. Гемостаз при абдомінальній хірургічній патології у 

тварин та його корекція при гнійному перитоніті у собак : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.05 / Данільченко Сергій Іванович ; Білоцерків. 
держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2007. — 22 c. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 
[2007-3126 A] УДК 636.7.09:616.381-002 

4152. Чухно В. С. Раціональні методи лікування собак з частковими втратами 
зубів та порушенням прикусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
спец. 16.00.05 / Чухно Віталій Сергійович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 24 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2007-2160 A] УДК 636.7.09:616.31-089 

637 Продукти тваринництва 

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

На ступінь доктора 
4153. Рашевська Т. О. Наукове обґрунтування технології і формування нано-

структури вершкового масла функціонального призначення з рослинними харчовими 
добавками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.04 / 
Рашевська Тамара Олексіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 49 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—46 (94 назви). — [2007-2959 A] УДК 637.2 

На ступінь кандидата 
4154. Маляренко Т. В. Розроблення технології кисломолочного продукту з су-

хим соєвим молоком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.04 / Маляренко Тетяна Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 
24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — [2007-2870 A] УДК 637.146:635.655 

4155. Погосян А. С. Розробка технології низьколактозних молочних продуктів 
з використанням ферментних препаратів β-галактозидази : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 / Погосян Анаіт Сємівна ; Одес. нац. 
акад. харч. технологій. — Одеса, 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(9 назв). — [2007-1902 A] УДК 637.142.2.044 

4156. Ткач В. В. Обґрунтування параметрів релізерного пристрою для доїльно-
го апарата : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / 
Ткач Віталій Васильович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т механізації 
та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — [2007-2132 A] УДК 637.115 

637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів) 

На ступінь доктора 
4157. Чертков Д. Д. Наукове обґрунтування маловитратної технології вироб-

ництва продукції свинарства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
с.-г. наук : спец. 06.02.04 / Чертков Дмитро Дмитрович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 
40 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (75 назв). — [2007-2156 A] УДК 637.5’64(477) 
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На ступінь кандидата 

4158. Гарбуз В. Г. Розробка технології м’ясних виробів з використанням зер-
нових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 / 
Гарбуз Віктор Григорович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2007. —  
14 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 10—11 (10 назв). — [2007-2774 A] УДК 637.5:633.1 

4159. Поварова Н. М. Подовження строків зберігання ковбасних виробів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 / Поварова 
Наталя Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2007. — 18 c. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — [2007-2724 A] УДК 637.523.05 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

4160. Кучина Н. І. Розвиток книговидавничої справи в незалежній Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 17.00.01 / Кучина На-
талія Іванівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — [2007-2076 A] УДК 655.59(477) 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 

На ступінь кандидата 

4161. Столяр Т. В. Удосконалення транспортного обслуговування вантажо-
власників у транспортних вузлах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.20 / Столяр Тетяна Вікторівна ; Дніпропетр. нац. ун-т заліз-
нич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — 22 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2007-2301 A] УДК 656.078 

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту.  
Рух вулицями та дорогами 

На ступінь доктора 

4162. Давідіч Ю. О. Теоретичні основи ергономічного забезпечення автотранспорт-
них технологічних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.22.01; 05.01.04 / Давідіч Юрій Олександрович ; Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва. — Х., 2007. — 42 c. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (34 назви). — [2007-1943 A] 

 УДК 656.13:005.642.6 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 
4163. Шаповал Г. В. Забезпечення ресурсозбереження шляхом удосконалення 

технології роботи сортувальних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.20 / Шаповал Ганна Василівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. 
— Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-2737 A] УДК 656.212.5 

4164. Щербина Р. С. Розробка методів організації транспортно-експедицій-
ного обслуговування залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.01 / Щербина Розалія Степанівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — 
Х., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-1863 A] УДК 656.2.01 
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656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 
4165. Браун І. М. Поляриметричне виявлення градових зон для безпечної на-

вігації повітряних кораблів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.13 / Браун Ігор Михайлович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 19 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-1932 A] УДК 656.7.052 

4166. Закора С. А. Розв’язання  групових конфліктних ситуацій на довільних 
маршрутах в умовах гарантованого рівня безпеки польотів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 / Закора Севастян Анатолійович ; Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-2440 A] 

 УДК 656.7.08 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь доктора 
4167. Ловінська Л. Г. Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку під-

приємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.09 / Ловінська Людмила Геннадіївна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана. — К., 2007. — 29 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 23—27 (43 назви). — 
[2007-2518 A] УДК 657.92(477) 

На ступінь кандидата 
4168. Денис В. П. Оперативний облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / Денис Во-
лодимир Петрович ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 19 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2007-3129 A] УДК 657 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств.  
Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь кандидата 
4169. Балакай О. Б. Економіко-екологічний рейтинг у системі управління під-

приємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / 
Балакай Оксана Борисівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського. — Донецьк, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 
— 100 пр. — [2007-3061 A] УДК 658.5 

4170. Власюк Т. М. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої про-
мисловості (територіально-галузевий підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.07.01 / Власюк Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (12 назв). — [2007-2929 А] УДК 658.152 

4171. Козлова О. В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень з 
автоматизованого управління структурами процесів механообробки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Козлова Олена Вадимів-
на ; Свастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (14 назв). — [2007-2064 A] УДК 658.5:621.9 

4172. Мокроусова Т. О. Управління витратами підприємств машинобудування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Мокроусо-
ва Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2007. 
— 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-2989 А] УДК 658.15:621 
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4173. Польшаков І. В. Методи та моделі адаптації проектів в проектно-орієн-
тованих організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.22 / Польшаков Ілля Валерійович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 19 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-2111 A] УДК 658.511 

4174. Філіппова М. В. Методи та засоби автоматизованого проектування тех-
нології складання вісесиметричних  складальних одиниць оптико-механічних прила-
дів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.14 / Фі-
ліппова Марина В’ячеславівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. 
— 21 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2007-3035А] УДК 658.512:621.717 

658.6 Товарознавство 

На ступінь кандидата 

4175. Гунькало А. В. Розроблення нормативно-методичних засад оцінювання 
систем управління якістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.01.02 / Гунькало Алла Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2007. — 21 с. , включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2007-3122 A] 

 УДК 658.62 
4176. Пірковіч К. А. Товарознавча експертиза предметів з дорогоцінних мета-

лів для сервірування столу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.19.08 / Пірковіч Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2109 A] 

 УДК 658.62:671 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

66.0 Хімічна технологія 

На ступінь кандидата 
4177. Бєлоусов А. О. Підвищення ефективності використання теплового облад-

нання при первинній переробці нафти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.06 / Бєлоусов Андрій Олександрович ; Одес. нац. політехн. 
ун-т. — Одеса, 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 
[2007-2179 A] УДК 66.045.1 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 
4178. Гріщенко Л. М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активо-

ваного вугілля з нанесеними кислотними центрами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 / Гріщенко Людмила Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). 
— [2007-2405 A] УДК 661.183.2 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

На ступінь кандидата 
4179. Абдулазіз Абду Яхья Аббас. Отримання та використання глюкозоокси-

дази в технології харчових продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 03.00.20 / Абдулазіз Абду Яхья Аббас ; Одес. нац. акад. харч. технологій. 
— Одеса, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-2327 A] 

 УДК 664.2 
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664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 

4180. Денисенко Т. М. Товарознавчі дослідження борошняних кондитерських 
виробів підвищеної біологічної цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.15 / Денисенко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 
К.,  2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2007-2036 A] УДК 664.6 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

4181. Потапов В. О. Наукові основи аналізу та керування кінетикою сушіння 
харчової сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.18.12 / Потапов Володимир Олексійович ; Харків. держ. ун-т харчування та тор-
гівлі. — Х., 2007. — 35 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (50 назв). — [2007-1910 A] 

 УДК 664.8.047 

На ступінь кандидата 
4182. Кюрчева Л. М. Обґрунтування критеріїв придатності столового 

винограду до низькотемпературного замороження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.15 / Кюрчева Людмила Миколаївна ; Нац. аграр. 
ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 
[2007-2242 A] УДК 664.8.037.5:634.8 

4183. Наконечна Ю. Г. Удосконалення технології виробництва консервів із 
грибів шампіньйонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.13 / Наконечна Юлія Григорівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 
Одеса, 2007. — 18 c. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2007-2875 A] 

 УДК 664.848:635.8 
4184. Трощий Т. В. Технологія термоформованих гарнірів на основі знежире-

них зародків пшениці та їх використання у складі супів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 / Трощий Тетяна Володимирівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — [2007-1837 A] УДК 664.87:664.765 

4185. Холодний Л. П. Розробка технології лактоферментованих овочевих кон-
сервованих продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.13 / Холодний Леонід Павлович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 
Одеса, 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2007-1842 A] 

 УДК 664.8/.9.03 

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів 

665.1/.3 Виробництво олії, жирів, воску, фосфатидів рослинного походження 

На ступінь кандидата 
4186. Півень О. М. Технологія стабілізації харчових жирів щодо окиснюваль-

ного псування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.06 / Півень Олена Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2007-2588 A] 

 УДК 665.3.094.3 
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665.6/.7 Процеси та продукти нафтової та суміжних галузей 
промисловості 

На ступінь кандидата 

4187. Кудрявцев С. О. Основи технології одержання бензинової фракції та 
етилену аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.17.07 / Кудрявцев Сергій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 
[2007-2499 A] УДК 665.7+547.917 

4188. Тарасов В. Ю. Основи піролізу природного газу в рідкому високотемпе-
ратурному теплоносії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.17.07 / Тарасов Вадим Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-2670 A] УДК 665.612.01 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих.  
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 
4189. Кривобок Р. В. Кераміка для захисту від електромагнітного випроміню-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 / 
Кривобок Руслан Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. 
— 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (13 назв). — [2007-2238 A] УДК 666.646 

667 Виробництво та використання барвників і лакофарбових матеріалів 

На ступінь кандидата 
4190. Єфременкова Н. А. Товарознавча оцінка епоксидних лакофарбових ма-

теріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.19.08 / Єфре-
менкова Надія Андріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 19 c. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-2042 A] УДК 667:678.686 

4191. Скрипка К. І. Структуризація якісних характеристик зносостійких по-
криттів для підвищення конкурентноздатності продукції машинобудування : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 / Скрипка Костян-
тин Ігорович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 20 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2007-2642 A] УДК [667.637.22:621.81]:658.56 

4192. Хохлова Р. А. Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у дру-
карському процесі офсетного плоского друку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 / Хохлова Розалія Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (23 назви). 
— [2007-3038А] УДК 667.633.26:681.625.232 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. 
Металознавство 

На ступінь доктора 
4193. Нурадинов А. С. Управління формуванням структури металевих заготі-

вок шляхом теплосилових дій на твердіючі сплави : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 / Нурадинов Абди Сайдахматович ; НАН Ук-
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раїни, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2007. — 32 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 26—28 (35 назв). — [2007-3024А] УДК 669.018.42:62-405 

На ступінь кандидата 

4194. Чайка О. М. Структура та фізико-механічні властивості дентальних сплавів 
на основі систем Со-Сr-Mo та Ni-Cr-Mо при послідовних переплавах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 / Чайка Олена Мико-
лаївна ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2007-2153 A] УДК 669.017/.018:616.314-76/-77 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 
4195. Гречанюк І. М. Структура, властивості й електронно-променева техно-

логія одержання композиційних матеріалів Сu-Mo-Zr-Y для електричних контактів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Гречанюк 
Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. 
— К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — [2007-3112 A] 

 УДК 669.187 
4196. Тепла Т. Л. Підвищення корозійно-механічної тривкості конструкційних 

матеріалів з використанням радіаційно-променевих технологій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 / Тепла Тетяна Леонідівна ; Фіз.-
технол. ін-т металів і сплавів, НАН України. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 19—21 (13 назв). — [2007-2673 A] УДК 669.14.018.25:535.211 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 
4197. Синиціна Ю. П. Формування структури сплаву АМГ6 у зварних з’єд-

наннях виробів відповідального призначення тривалого терміну експлуатації : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 / Синиціна Юлія 
Петрівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2007-2126 A] УДК 669.715:621.791 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 
4198. Калінський Є. О. Розробка технологічного процесу одержання трести із 

соломи конопель із застосуванням активованих середовищ : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.03 / Калінський Євген Олександро-
вич ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — [2007-2228 A] УДК 677.02 

4199. Клапцов Ю. В. Розробка струменеформуючих пристроїв для розрізання 
матеріалів легкої промисловості гідро-та гідроабразивним струменем : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.10 / Клапцов Юрій Володи-
мирович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2230 A] УДК 677.051.162 

4200. Ковтун С. І. Розробка та дослідження текстильних композиційних мате-
ріалів для виробів медичного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Ковтун Світлана Іванівна ; Київ. нац. ун-т техноло-



 142 

гій та дизайну. — К., 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 
[2007-2062 A] УДК 677.075:620.17 

4201. Мясников С. А. Розробка низькомодульної технології кольорування і 
заключної обробки штучного трикотажного хутра : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.19.03 / Мясников Сергій Афанасійович ; Херсон. 
нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 
[2007-2259 A] УДК 677.075 

4202. Расторгуєва М. Й. Розробка технології отримання багатокомпонентної 
пряжі з використанням конопляного котоніну : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.19.03 / Расторгуєва Марія Йосипівна ; Херсон. нац. 
техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
[2007-1917 A] УДК 677.011.021 

4203. Семенченко О. О. Інтенсифікація процесів колорирування бавовняних 
тканин прямими і кубовими барвниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.19.03 / Семенченко Оксана Олександрівна ; Херсон. нац. 
техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 24 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 
[2007-2289 A] УДК 677.016.4:677.2 

4204. Ткачук О. Л. Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних 
тканин на основі застосування водорозчинного силікону : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.19.03 / Ткачук Оксана Леонідівна ; Херсон. 
нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— [2007-2308 A] УДК 677.027 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 
4205. Бровко О. О. Обернення фаз в поліуретановмісних взаємопроникних по-

лімерних сітках та їхні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. 
наук : спец. 02.00.06 / Бровко Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т хімії 
високомолекулярних сполук. — К., 2007. — 36 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(39 назв). — [2007-2362 A] УДК 678.664.046 

На ступінь кандидата 
4206. Собечко І. Б. Модифікація акрилових полімерів малеїновою кислотою та 

дибутилмалеїнатом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 
02.00.06 / Собечко Ірина Борисівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. 
— 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2007-2646 A] УДК 678.744 

4207. Соломко Н. Ю. Синтез пероксидних похідних хітозану для створення 
полімерних композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.06 / Соломко Надія Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — [2007-2901 A] 

 УДК 678 

681.2 Приладобудування. Вимірювальна техніка. Ваги 

На ступінь кандидата 

4208. Потильчак О. П. Методи підвищення точності тензорезисторних засобів 
вимірювальної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.15 / Потильчак Олексій Петрович ; Держ. ком. України з питань техн. регулю-
вання та спожив. політики, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-3027А] УДК 681.2:531.787 
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681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь доктора 

4209. Меняйленко О. С. Теоретико-методологічні основи синтезу індивідуалі-
зованих стратегій управління дидактичним процесом в автоматизованих навчальних 
системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / 
Меняйленко Олександр Сергійович ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій 
та систем. — К., 2007. — 34 c. — Бібліогр.: с. 27—32 (45 назв). — [2007-1970 A] 

 УДК 681.51+004.4 
4210. Пересада С. М. Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних 

системах з векторно-керованими електродвигунами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 / Пересада Сергій Михайлович ; НАН Украї-
ни, Ін-т електродинаміки. — К., 2007. — 37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(49 назв). — [2007-2581 A] УДК 681.5:62-83 

На ступінь кандидата 

4211. Борковська Л. О. Прецизійна інформаційно-вимірювальна система виз-
начення геометричних характеристик деталей складної форми : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.16 / Борковська Любов Олексіївна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 18 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (25 назв). — 
[2007-2020 A] УДК 681.518 

4212. Бородавка Н. П. Методи та інформаційна технологія розробки компо-
нентних функціональних структур для забезпечення живучості бортових інформа-
ційно-управляючих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 / Бородавка Наталія Павлівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— [2007-2186 A] УДК 681.5:004]:629.735 

4213. Гузій Р. О. Системні моделі та методи прогресивної інформаційної тех-
нології управління діяльністю підприємств зв'язку : автореф. дис. на здобуття  
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Гузій Руслан Олексійович ; Черкас. 
держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— [2007-3120 A] УДК 681.5.01 

4214. Демківський Є. О. Інформаційні технології аналізу і прогнозування 
нестаціонарних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 / Демківський Євген Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т", [Ін-т приклад. систем. аналізу]. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — [2007-3128 A] УДК 681.51 

4215. Іслам Абдельхамід Юсеф Аль Бостанжі. Підвищення точності автома-
тичного контролю і регулювання масової частки заліза в продуктах збагачення маг-
нетових руд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 / 
Іслам Абдельхамід Юсеф Аль Бостанжі ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. 
— 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-2449 A] УДК 681.5:669.053 

4216. Коваль Л. Г. Автоматизований комплекс для психофізіологічного тесту-
вання і відбору персоналу в системі органів внутрішніх справ України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Коваль Леонід Григо-
рович ; Нац. авіац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3186 A] УДК 681.51:616-072.8]:351.74(477) 

4217. Лехціер О. Л. Система ситуаційного управління з експертною базою знань 
процесом відсадження вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.13.07 / Лехціер Олег Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 
ун-т". — Донецьк, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — [2007-2083 A] 

 УДК 681.5:[622.7:622.33) 
4218. Мешков В. В. Автоматизована система управління генеративним техно-

логічним процесом по тепловому стану затверділого шару : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 / Мешков Володимир Вікторович ; Се-
вастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— [2007-3022А] УДК 681.516.73 

4219. Мухаммед Джасим Мухаммед. Моделі та метод забезпечення відмовос-
тійкості системи обробки інформації безпілотних літальних апаратів на основі мо-
дулярної арифметики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 / Мухаммед Джасим Мухаммед ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 16 c. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). 
— [2007-1974 A] УДК 681.5.034 

4220. Нгуен Ню Хунг. Удосконалення керування судновою електростанцією 
маломірного судна на основі нейронечітких регуляторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 / Нгуен Ню Хунг ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
[2007-1885 A] УДК 681.5:621.31 

4221. Ноздренков В. С. Моделі та засоби оцінювання знань за допомогою гіб-
ридної нечітко-нейронної інформаційної технології : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Ноздренков Валерій Станіславович ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — [2007-1892 A] УДК 681.518 

4222. Сидоренко Г. Ю. Синтез автоматизованої системи управління якістю 
механічної обробки поверхні на основі статистичної оцінки параметрів шорсткості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 / Сидоренко 
Ганна Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2007-2632 A] УДК 681.5:621.7.015 

4223. Скріпка О. А. Контроль технічного стану відцентрових нагнітачів газо-
перекачувальних агрегатів на принципах нейронних мереж : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 / Скріпка Олександр Анатолійович ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2007-2643 A] УДК 681.518.54:621.651 

4224. Чан Занг Лю. Синтез автоматизованих систем управління теплоенерге-
тичними установками на основі квазістатичних математичних моделей процесів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 / Чан Занг 
Лю ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 c. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (8 назв). — [2007-2710 A] УДК 681.5:621.1 

681.7 Оптичні прилади та апаратура 

На ступінь кандидата 
4225. Богачук В. В. Методи та засоби вимірювального контролю вологості по-

рошкоподібних матеріалів в інфрачервоній області : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 / Богачук Володимир Васильович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 
100 пр. — [2007-3073 A] УДК 681.78 

4226. Вельган Р. Б. Вимірювальна система для контролювання формованої 
бляхи на основі триангулювання зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.16 / Вельган Роман Богданович ; НАН України, Фіз.-
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мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2007. — 22 c. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). 
— [2007-2369 A] УДК 681.783.325:621.983 

685 Взуттєве виробництво. Виробництво предметів зі шкіри, 
туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 

4227. Балабанова О. І. Розробка технологічного процесу кріплення підошов 
до верху взуття із застосуванням електрофізичної модифікації клейового шва : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.19.06 / Балабанова 
Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К. : 2007. — 20 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3060 A] УДК 685.34.02 

4228. Гондарчук П. М. Розробка внутрішньої форми та корегуючих присто-
сувань профілактично-медичного взуття при патології стоп : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.19.06 / Гондарчук Парасковія Мат-
віївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2007-3108 A] УДК 685.348.42 

4229. Кернеш В. П. Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конст-
рукцій юнацького і дівочого взуття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.19.06 / Кернеш Вікторія Пилипівна ; Київ. нац. ун-т технологій 
та дизайну. — К., 2007. — 23 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 19 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-3175 A] УДК 685.34 

687.1/.4 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

4230. Баранова Т. М. Удосконалення антропометричної інформаційної бази 
для проектування плечового одягу дівчат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.19.04 / Баранова Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2007. — 22 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 
[2007-2012 A] УДК 687.02-055.25 

4231. Пенчук О. П. Удосконалення технології дублювання напіввовняних 
тканин для створення деталей одягу з прогнозованою формостійкістю : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.19.04 / Пенчук Олександра 
Петрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 22 c. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — [2007-2955 А] УДК 687.18:677.11 

4232. Слітюк О. О. Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за 
естетичними показниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.01.02 / Слітюк Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. 
— К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-2644 A] 

 УДК 687.152:658.562 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

692 Конструктивні частини та елементи будівель 

На ступінь кандидата 
4233. Хрущов О. І. Технологія і організація улаштування покрівель із велико-

розмірних килимів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 / 
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Хрущов Олег Іванович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 
2007. — 19 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-2704 A] УДК 692.4 

693 Будівельні роботи 

На ступінь кандидата 

4234. Непорожнев О. С. Двопоршневий розчинобетононасос із примусовим 
завантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.05.02 / Непорожнев Олександр Сергійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2007-2562 A] 

 УДК 693.5+621.651 

697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах 

На ступінь кандидата 
4235. Кінаш О. В. Повітрообмін у приміщеннях житлових будинків і його вплив 

на мікроклімат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.03 / Кінаш Оксана Василівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 
20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007-2462 A] УДК 697.922:728.1 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва 

На ступінь кандидата 
4236. Авер’янова Н. М. Образотворче мистецтво як чинник національного ви-

ховання особистості (українознавчий аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 / Авер’янова Ніна Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-2764 A] 

 УДК 7.011.26:37.035.6 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь доктора 
4237. Петраковська О. С. Методологія управління системою землекористу-

вання великих міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.24.04 / Петраковська Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. 
— 27 c. : табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (33 назви). — [2007-2956 A] УДК 711.12+332 

На ступінь кандидата 
4238. Биваліна М. В. Проблеми та методи модернізації районів масової жит-

лової забудови 60—70-х років (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Биваліна Марія Вячеславівна ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 19 c. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
[2007-2816 A] УДК 711.432+69.059.25](477-25) 

4239. Васильєва Г. Ю. Методи мінімізації затримок транспорту на магістраль-
ній вулично-дорожній мережі міст України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Васильєва Ганна Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. — К., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-2825 A] 

 УДК 711.55:656.13 
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4240. Приймаченко О. В. Містобудівні принципи і методи утримання вулично-
дорожньої мережі міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.20 / Приймаченко Олексій Віталійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 
К., 2007. — 16 c. —  Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2007-2886 A] УДК 711.4 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 
4241. Качемцева Л. В. Становлення архітектурно-проектної справи в містах 

Слобідської України (друга половина ХVІІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 / Качемцева Любов Володмирівна ; 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — [2007-2059 A] УДК 72.01(477)"17/19" 

4242. Косаревська Р. О. Семіотика архітектурно-пейзажних формоутворень 
доби класицизму в Україні на прикладі білоцерківського парку "Олександрія" : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 / Косаревська Радда-
міла Олександрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2234 A] УДК 72.01 

4243. Лисенька Ю. В. Методика формування і оцінки функціонально плану-
вальної організації готельних комплексів на ранніх стадіях проектування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 / Лисенька Юлія Володи-
мирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (11 назв). — [2007-2244 A] УДК 728.5.01 

4244. Супрунович Ю. О. Об’ємно-просторова організація торговельних комп-
лексів на основі реновації промислових будівель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.02 / Супрунович Юлія Олександрівна ; Київ.  
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
[2007-2304 A] УДК 725.2/.4 

4245. Яременко Н. М. Архітектурно-планувальна організація прибережної 
забудови приморських міст України (на прикладі м. Одеса) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 / Яременко Наталя Михайлівна ;  
Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 
[2007-2758 A] УДК 72.012(477.74-25) 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва. Нумізматика, нагороди 

На ступінь кандидата 
4246. Бакалець О. А. Монетні скарби як джерело вивчення грошового обігу 

Гетьманщини (1648—1764 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.06 / Бакалець Олексій Андрійович ; НАН України, Ін-т історії Украї-
ни. — К. : 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3059 A] 

 УДК 737(477)“1648/1764” 

745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн 

На ступінь кандидата 
4247. Дутка В. В. Килим Північної Буковини ХХ ст.: традиції та новаторство : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 / Дутка 
Вікторія Валеріївна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2007. — 18 c. — Бібліогр.: 
с. 15 (5 назв). — [2007-3013А] УДК 745.52(09)(477.85)“19” 
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75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра 

На ступінь доктора 
4248. Мізіна Л. Б. Категоріальні засади естетичного аналізу історико-худож-

нього процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 
09.00.08 / Мізіна Лариса Борисівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2007. — 32 c. — Бібліогр.: с. 27—30 (34 назви). — [2007-2546 A] 

 УДК 75.01+111.852 

На ступінь кандидата 

4249. Король С. І. Малярство і графіка Галичини періоду романтизму: жанро-
ва структура і художньо-стильові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 / Король Софія Іванівна ; Львів. нац. акад. 
мистецтв, [Ін-т народознав. НАН України]. — Львів, 2007. — 18 c. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3204 A] УДК 75+76].035(477.83/.86) 

78 Музика 

На ступінь доктора 
4250. Сюта Б. О. Принципи організації художньої цілісності у творчості ук-

раїнських і польських композиторів 1970-х — 1990-х років : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 17.00.03 / Сюта Богдан Омелянович ; 
НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсь-
кого. — К., 2007. — 36 c. — Бібліогр.: с. 30—32 (26 назв). — [2007-2665 A] 

 УДК 781.7(477+438)“197/199” 

На ступінь кандидата 
4251. Вакула Н. О. Інструментальні концерти львівських композиторів у мен-

тальному просторі Галичини (1970—2000 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 / Вакула Наталія Остапівна ; Львів. держ. 
муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2007. — 19 c. —  Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 
[2007-2771 A] УДК 785(477.83)“1970/2000” 

4252. Вечер Д. В. Виконавський аналіз музичного твору: теоретичний і практико-
методичний аспекти (на прикладі діяльності піаніста-інтерпретатора) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 / Вечер Дмитро Володими-
рович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсько-
го. — К., 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2007-2372 A] УДК 786.2:781.6 

4253. Гречуха Н. Г. Неоміфологічні тенденції в хоровому мистецтві України 
80—90-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав. : спец. 17.00.01 / Гречуха Наталія Григорівна ; Київ. нац. ун-т культури і мис-
тецтв. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2007-2402 A] 

 УДК 784.1.046.1(477)“19” 
4254. Дудар О. О. Музичний фольклор Хмельницького Поділля (етномузико-

логічний та етносоціологічний аспекти дослідження) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 / Дудар Олена Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсько-
го. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2430 A] 

 УДК 784.4(477.43) 
4255. Коновалова І. Ю. Феноменологія музичної обробки (на матеріалі хоро-

вих творів українських композиторів ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 / Коновалова Ірина Юріївна ; Харків. 
держ. акад. культури. — Х., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). —  
[2007-2067 A] УДК 781.6(477)"18/19" 

4256. Кононенко О. В. Життєвий та творчий шлях Луіша де Фрейташа Бранку 
в контексті розвитку португальської музичної культури кінця ХІХ — початку ХХ сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 / 
Кононенко Олена Володимирівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревсь-
кого, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — Х., 2007. — 16, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — 100 пр. — [2007-3200 A] 

 УДК 78.071.1(469)“18/19” 
4257. Мозговий М. П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної 

пісні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 / 
Мозговий Микола Петрович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — 19 c. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (4 назв). — [2007-2550 A] УДК 784(477) 

4258. Назар Л. Й. Стильові виміри творчості Василя Барвінського : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 / Назар Лілія Йо-
сифівна ; Львів. держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Львів, 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-2792 A] УДК 78.09 

4259. Садова Л. І. Виконавсько-методичні засади фортепіанної школи Вілема 
Курца як джерело розвитку львівської піаністики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 / Садова Людмила Іванівна ; Львів. 
держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15—16  
(10 назв). — [2007-1804 A] УДК 786.2.03 

4260. Садовнікова О. С. Авторський стиль Й. Брамса (теоретико-методологіч-
ний та аналітичний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 / Садовнікова Олена Сергіївна ; Харків. держ. ун-т мис-
тецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2007. — 18 c. —  Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). 
— [2007-2119 A] УДК 78.071.1 

4261. Чернова І. В. Музичне виконавство в ситуації постмодернізму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 / Чернова Ірина 
Вікторівна ; Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2007. — 20 c. —  
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-1846 A] УДК 78.03 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 
4262. Ящур-Новіцкі Я. Фізична підготовленість кваліфікованих спортсменів 

як фактор спортивної майстерності у видах спорту з варіативними зовнішніми умо-
вами проведення змагань (на матеріалі віндсерфінгу) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 / Ящур-Новіцкі Ярослав ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 42 c. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 34—38 (39 назв). — [2007-2763 A] УДК 796.12.071.5 

На ступінь кандидата 

4263. Бакіко І. В. Поєднання базової і варіативної частин програми з фізичної 
культури школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання і спорту : спец. 24.00.02 / Бакіко Ігор Володимирович ; Львів. держ. ун-т  
фіз. культури. — Львів, 2007. — 19 c. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 
[2007-2338 A] УДК 796.011.3 
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4264. Загура Ф. І. Морфофункціональні та техніко-тактичні модельні харак-
теристики кваліфікованих дзюдоїстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 / Загура Федір Іванович ; Львів. держ. 
ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 19 c. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
[2007-2439 A] УДК 796.853.23.015 

4265. Заневська Л. Г. Застосування інформаційних технологій у рекреаційно-
туристській діяльності фахівців фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 / Заневська Люд-
мила Георгіївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 20 c. : іл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2007-3150 A] УДК 796.03 

4266. Карачевська Н. В. Навчально-ігрове середовище як важливий чинник 
виховання емоційно-вольових якостей молодших школярів на уроках фізичної куль-
тури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
спец. 24.00.02 / Карачевська Надія Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. 
— Львів, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2007-2456 A] 

 УДК 796.011.3:373.31 
4267. Коленков О. В. Моделювання спеціальної фізичної підготовленості бор-

ців високої кваліфікації в заключному макроциклі на етапі максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 / Коленков Олександр Васильович ; Нац. ун-т 
фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — [2007-1956 A] УДК 796.81.015 

4268. Колот А. В. Удосконалення швидкісно-силових якостей висококваліфі-
кованих легкоатлетів у річному тренувальному циклі (на прикладі потрійного 
стрибка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спор-
ту : спец. 24.00.01 / Колот Андрій Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту Ук-
раїни. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). 
— [2007-2484 A] УДК 796.431.25.015.22“450” 

4269. Пітин М. П. Силова підготовка неповносправних баскетболістів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 / 
Пітин Мар'ян Петрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 19 c. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-2589 A] УДК 796.323.2.012.11-056.24 

4270. Ризик Алла Мустафа Хусин Кавакзе. Організаційно-методичні особ-
ливості підготовки фахівців фізичної реабілітації в Йорданії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.03 / Ризик Алла 
Мустафа Хусин Кавакзе ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 19 c. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-1994 A] УДК 796.071:615.825](569.5) 

4271. Серебрянська Е. О. Хореографічна корекція фізичної підготовленості 
акробатів-стрибунів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 / Се-
ребрянська Еліна Олександрівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 20 c. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2007-2630 A] УДК 796.012.656:796.417.2 

4272. Станкевич Л. Г. Підвищення ефективності тренувальної діяльності спорт-
сменів шляхом використання комплексу антиоксидантів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 / Станкевич Люд-
мила Григорівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 20 c. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2656 A] УДК 796.015 

4273. Степаненко В. М. Морфофункціональна та психофізіологічна обумов-
леність ефективності захисних дій юних футболістів 11—15 років : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 / Степа-
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ненко Володимир Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 
2007. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-2659 A] 

 УДК 796.332-053.67 
4274. Степанова І. В. Засоби степ-аеробіки в системі урочних занять з фізич-

ної культури дівчат 13—14 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 / Степанова Ірина Валеріївна ; Львів. держ. ун-т 
фіз. культури. — Львів, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-2660 A] 

 УДК 796.412.01 
4275. Церковна О. В. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів 

технічних вищих навчальних закладів на основі факторної структури їх рухової та 
психофізіологічної підготовленості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 / Церковна Олена Вікторівна ; Харків. 
держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 20 , [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (18 назв). — [2007-2705 A] УДК 796.011.3-057.875 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

801 Просодія. Віршування. Допоміжні науки та джерела філології 

На ступінь доктора 
4276. Івановська О. П. Суб’єктно-образна система фольклору: категоріальний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.07 / 
Івановська Олена Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 39 c. 
— Бібліогр.: с. 34—36 та в підрядк. прим. — [2007-1949 A] УДК 801.81 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 
4277. Шиліна О. В. Гносеологічний аналіз історичних і філософських основ 

генеративно-трансформаційної лінгвістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 / Шиліна Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2007-2322 A] УДК 81:1 

811 Мови (природні та штучні) 

811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 
4278. Козак С. В. "Людина і природа" у літературно-художньому дискурсі: до-

свід фреймового аналізу (на матеріалі романів Е. Штріттматтера і Т. Гарді) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Козак Софія Ве-
ніамінівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Волин. держ. мед. ун-т ім. Лесі Ук-
раїнки]. — Одеса, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3189 A] 

 УДК 811.11’22-116:004.823 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 
4279. Галуцьких І. А. Еволюція історичного ядра лексичної системи англійсь-

кої і німецької мов у VІІІ—ХХ ст. (структурний, семантичний, функціональний ана-
ліз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Га-
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луцьких Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2007-2201 A] УДК 811.111+811.112.2]’0’232’373]"7/9" 

4280. Єсипенко Н. Г. Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і 
мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Єсипенко 
Надія Григорівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 c. 
: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2437 A] УДК 811.111 

4281. Іваніна Т. В. Малоформатний англомовний політико-біографічний текст: 
структурний і прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 / Іваніна Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2007-2227 A] 

 УДК 811.111’42’37 
4282. Кисельова А. Л. Концепт "Жіночість" у вікторіанській лінгвокультурі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Кисельова 
Анна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3181 A] УДК 811.111’277’06:305 

4283. Косенко О. П. Коментабельні конструкції в сучасній англійській мові : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Косенко 
Оксана Павлівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (13 назв). — [2007-2068 A] УДК 811.111’06’42’367.625 

4284. Кравченко В. Л. Семантичні та лінгвопрагматичні характеристики кон-
цепту Європа в сучасному англомовному політичному дискурсі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Кравченко Вікторія Лео-
нідівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20  c. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2007-2492 A] УДК 811.111’37’42 

4285. Присяжнюк Л. Ф. Свій/чужий в образній системі романів Г. Гріна: се-
мантико-когнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 / Присяжнюк Людмила Федорівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — 
К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2602 A] УДК 811.111’37’42 

4286. Соколова Н. В. Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американсь-
кому жіночому дискурсі ХІХ—ХХІ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 / Соколова Наталя Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — [2007-1820 A] УДК 811.111’42:316.346.2 

4287. Фещенко Ю. І. Ідіоматичний простір "Homo socialis" у сучасній англійській 
мові: лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Фещенко Юлія Іванівна ; 
Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2007-2311 A] УДК 811.111’373.72 

4288. Чарікова І. В. Варіативність інтонаційної моделі висловлення-подяки у 
мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі 
англійського діалогічного мовлення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 / Чарікова Ірина Василівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. — Чернівці, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2007-2712 A] 

 УДК 811.111’367.2 
4289. Чорновол-Ткаченко О. О. Вербалізація концепту ВЛАДА у сучасному 

британському газетному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 / Чорновол-Ткаченко Ольга Олександрівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2007-2722 A] 

 УДК 811.111’42 
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811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

4290. Пилипенко Р. Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фа-
хова мова економіки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 
10.02.04 / Пилипенко Ростислав Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2007. — 40 c. : іл. — Бібліогр.: с. 35—36 (24 назви). — [2007-2273 A] 

 УДК 811.112.2’276.6:33 

На ступінь кандидата 

4291. Козак Н. І. Лексико-семантична група "рослинний світ" у німецькій 
мові: діахронічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 / Козак Надія Ігорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2474 A] УДК 811.112.2’373 

4292. Ольховська Н. С. Прагматико-комунікативні та лінгвостилістичні ха-
рактеристики драматургічних текстів Томаса Бернгарда : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Ольховська Наталія Семенівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
[2007-2262 A] УДК 811.112.2’42 

811.124 Латинська мова (латина) 

На ступінь кандидата 

4293. Тимейчук Н. О. Прикметники смаку у творах Плавта, Горація та Петро-
нія (лексико-семантичний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.14 / Тимейчук Надія Орестівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-2908 A] 

 УДК 811.124’06’36 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 
4294. Бохун Н. В. Мовно-стилістичні особливості створення портрета персо-

нажа в іспанській художній літературі ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 / Бохун Наталія Віталіївна ; Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2187 A] 

 УДК 811.134.2’42 
4295. Толстова О. Л. Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів 

іспанської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.05 / Толстова Ольга Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2007. — 19  c. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-2134 A] УДК 811.134.2’37 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 
4296. Антонюк О. М. Функціонування вставлених конструкцій у складі ба-

гатокомпонентних складних речень (на матеріалі прози І. С. Тургенєва) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 / Антонюк Ольга Мико-
лаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 19 c. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2333 A] УДК 811.161.1’367.335 
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4297. Волинчик О. С. Мовні технології гендерної психографії в російських 
публіцистичних текстах мас-медіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.02 / Волинчик Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т філології. — К., 2007. — 17 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв) та в 
підрядк. прим. — [2007-2931 A] УДК 811.161.1’276.3:070.1 

4298. Главацька О. І. Людина в сучасному російському словотворі (субстан-
тивна похідна лексика "особи") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 / Главацька Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. По-
тебні. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2007-2388 A] 

 УДК 811.161.1’373 
4299. Гребінник Л. В. Німецькі запозичення у російській мові : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 / Гребінник Людмила 
Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (7 назв). — [2007-2401 A] УДК 811.161.1’373 

4300. Прохоренков В. М. Кличний відмінок у староросійській мові : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 / Прохоренков Ва-
силь Миколайович ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-1989 A] УДК 811.161.1’01’366.542 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

4301. Колоїз Ж. В. Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-
прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.02.01 / Колоїз Жанна Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К.,  2007. — 36 c. — Бібліогр.: с. 30—33 (46 назв). — 100 пр. 
— [2007-3193 A] УДК 811.161.2’373.611 

На ступінь кандидата 
4302. Бабій І. О. Комунікативно-прагматичні параметри дескрипцій у текстах 

"малої прози" кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Бабій Ірина Орестівна ; Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — [2007-2765 A] УДК 811.161.2’371 

4303. Багмут І. В. Лексико-семантичне поле звуконайменувань у сучасній ук-
раїнській літературній мові (склад, структура, парадигматика) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Бабій Ірина Орестівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 22 c. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). 
— [2007-2172 A] УДК 811.161.2’37 

4304. Блинова Н. М. Функціонально-стилістичний аспект лексичних перене-
сень у публіцистичних текстах І. Я. Франка (1878—1907 рр.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Блинова Неля Миколаївна ; 
Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 c. —  Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— [2007-2182 A] УДК 811.161.2’38 

4305. Бондаренко К. Л. Лінгвокультурні особливості українського та англійсь-
кого сленгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.17 / Бондаренко Катерина Леонідівна ; Донец. нац. ун-т, [Кіровогр. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Донецьк, 2007. — 20 c. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17 (6 назв). — 130 пр. — [2007-3079 A] УДК 811.161.2+811.111]’362’276.2 
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4306. Вербич Н. С. Інтонація переконування в публічному мовленні (експери-
ментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 / Вербич Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т укр. 
мови. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-2928 A] 

 УДК 811.161.2’342.9 
4307. Григораш С. М. Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі ук-

раїнського фольклору) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 / Григораш Світлана Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — [2007-2776 A] УДК 811.161.2’373.7 

4308. Датченко Ю. В. Мова творів Миколи Чернявського : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Датченко Юлія Валенти-
нівна ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — [2007-2214 A] УДК 811.161.2’38 

4309. Івкова Н. М. Фігури експресивного синтаксису в сучасній публіцистич-
ній літературі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 / Івкова Наталія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-2447 A] УДК 811.161.2’367 

4310. Кабиш О. О. Зміни в семантичній структурі та функціонуванні маркова-
ної лексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 / Кабиш Оксана Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К.  
2007. — 22 c. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3169 A] 

 УДК 811.161.2’37 
4311. Каленич В. М. Двоскладні речення з одновалентними дієслівними пре-

дикатами в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 / Каленич Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т укр. 
мови. — К., 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-2054 A] 

 УДК 811.161.2’367.332.3 
4312. Каленюк С. О. Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джере-

ла, семантична структура та стилістичні функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Каленюк Світлана Олександрівна ; НАН України, 
Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 20  c. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2007-2053 A] 

 УДК 811.161.2’373’38 
4313. Коржак З. З. Вираження експресивності номінативних речень (на ма-

теріалі сучасних українських художніх текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Коржак Зоряна Зіновіївна ; Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17  
(4 назви). — [2007-2789 A] УДК 811.161.2’367.332.2 

4314. Лисенко А. В. Ойконімія Полтавської області : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Лисенко Анна Володимирівна ; Чер-
нів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— [2007-22 43 A] УДК 811.161.2’282.2(477.53) 

4315. Лісничий Д. В. Дендроніми у поетичних текстах першої половини ХХ сто-
ліття (семантичний і функціональний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Лісничий Дмитро Володимирович ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 24 c. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 
[2007-2514 A] УДК 811.161.2’373 

4316. Ляшук А. М. Семантична структура юридичних термінів української та 
англійської мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
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10.02.17 / Ляшук Анна Миколаївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-2525 A] УДК 811.161.2+811.111]-115:34 

4317. Малахова О. А. Мовна модель поетичного світу В. Самійленка : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Малахова Олена 
Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 20 c. : табл., 
схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2532 A] УДК 811.161.2’42 

4318. Наливайко Ю. Ю. Синкретизм у системі членів речення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Наливайко Юлія Юріїв-
на ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 17—18 
(4 назви). — [2007-2102 A] УДК 811.161.2’367.333 

4319. Романчук С. М. Лексико-стилістична парадигма української поезії пі-
сенного жанру 60—80-х років ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 / Романчук Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
укр. мови. — К., 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2007-1995 A] 

 УДК 811.161.2’42 
4320. Руда О. Г. Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білін-

гвізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / 
Руда Олена Григорівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (10 назв). — [2007-2961 A] УДК 811.161.2’271.1 

4321. Скачков А. Ю. Лінгвостилістичні особливості портретних описів у тво-
рах М. Коцюбинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 / Скачков Андрій Юрійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 
— Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-2639 A] УДК 811.161.2’42 

4322. Солдатова Л. П. Розмежування явищ повної лексичної омонімії та полі-
семії (словниковий та функціонально-стилістичний аспекти) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Солдатова Леся Петрівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 23 c. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). 
— [2007-2650 A] УДК 811.161.2’38 

4323. Шевченко Т. В. Парцеляція в українському поетичному мовленні другої 
половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 / Шевченко Тетяна Василівна ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2007-2318 A] УДК 811.161.2’367.3 

4324. Яценко Н. О. Назви військової форми одягу в українській мові : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Яценко Ніна Олек-
сандрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — [2007-3048А] УДК 811.161.2’276.6:355.14 

811.521 Японська мова 

На ступінь кандидата 
4325. Якименко М. В. Вираження картини світу в лексиці японської мови : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 / Якименко 
Микола Васильович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського. — К., 2007. 
— 20 c. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). — [2007-1868 A] УДК 811.521’374 

82 Художня література. Літературознавство 

На ступінь кандидата 
4326. Горенок Г. Ю. Гамлет і гамлетизм у європейській літературі першої 

половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.05 / Горенок Галина Юріївна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
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Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — [2007-2399 A] УДК 82.091“19” 

4327. Ліщинська Н. М.  Парадигма зла в сучасному українському, польському 
й англійському романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Ґолдінґ) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 / Ліщинська Наталія Ми-
рославівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 
18 c. —  Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2862 A] УДК 82-31.09 

4328. Пипенко О. Ю. Ліричний світ як теоретико-літературна категорія : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 / Пипенко Оль-
га Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 15 c. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). 
— [2007-2883 A] УДК 82-1.09 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь кандидата 
4329. Абдулаєва О. Р. Драматичний цикл "Романтика" у творчості і долі М. І. Цвє-

таєвої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 / 
Абдулаєва Олена Рустемівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. 
— 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-2326 A] УДК 821.161.1.09 

4330. Бідасюк Н. В. Творчість Бгараті Мухерджі у контексті американського 
мультикультуралізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.01.04 / Бідасюк Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — 
К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — [2007-2180 A] 

 УДК 821.111(73).09 
4331. Сінявіна Л. В. Композиційно-оповідна організація роману П. І. Мельни-

кова-Печерського "В лесах" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.02 / Сінявіна Лариса Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2007-2127 A] 

 УДК 821.161.1.09 
4332. Скубачевська Л. О. Специфіка неореалізму О. І. Купріна : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 / Скубачевська Любов 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 16 c. — Бібліогр.: 
с. 13 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-2129 A] УДК 821.161.1.09 

4333. Хомчак О. Г. Авторська позиція в романах І. О. Гончарова : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 / Хомчак Олена Ген-
надіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). 
— [2007-2700 A] УДК 821.161.1-31.09 

4334. Шпильова Н. В. Творчість Річарда Бротігана в континуумі американсь-
кої літератури 1960—1970-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лол. наук : спец. 10.01.04 / Шпильова Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т  
л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. 
прим. — [2007-2324 A] УДК 821.111(73).09“196/197” 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 
4335. Борзенко О. І. Становлення нової української літератури в аспекті націо-

нальної ментальності та біографізму (І. Котляревський, П. Гулак-Артемовський,  
Г. Квітка-Основ’яненко) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
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спец. 10.01.01 / Борзенко Олександр Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2007. — 33 c. — Бібліогр.: с. 28—30. — [2007-2358 A2] УДК 821.161.2.09 

4336. Мазоха Г. С. Жанрово-стильові модифікації українського письменниць-
кого епістолярію другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.01 / Мазоха Галина Степанівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 38  c. — Бібліогр.: с. 31—35 та в підрядк. прим. 
— [2007-2528 A] УДК 821.161.2-6.09 

4337. Малютіна Н. П. Родо-жанрові трансформації в українській драматургії 
кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : спец. 10.01.01; 10.01.06 / Малютіна Наталія Павлівна ; НАН України, 
Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2007. — 39 c. — Бібліогр.: с. 32—35 та в підрядк. 
прим. — [2007-2247 A] УДК 821.161.2-2.09“18/19” 

На ступінь кандидата 

4338. Атаманчук В. П. Жанр трагедії в українській драматургії 1910—1920-х років: 
ідейно-естетична парадигма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.01 / Атаманчук Вікторія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Кам'янець-Поділ. держ. ун-т]. — К. : 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17  
(14 назв). — 100 пр. — [2007-3055 A] УДК 821.161.2-21.09“191/192” 

4339. Бестюк І. А. "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: феномен 
тексту в контексті неоміфологізму української літератури початку ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Бестюк 
Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 17 (5 назв). — [2007-2925 A] УДК 821.161.2.09 

4340. Бєлоброва Т. А. Сповідально-молитовні мотиви в українській класичній 
літературі (генеза, типологія, ідіостилі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.06 / Бєлоброва Тетяна Анатоліївна ; Терноп. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17  
(5 назв). — [2007-2815 A] УДК 821.161.2.09:2-534.3 

4341. Білоус В. Б. Мова драматичних творів Володимира Винниченка у лінгво-
культурному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 / Білоус Віктор Борисович ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2181 A] УДК 821.161.2.09 

4342. Богданова М. М. Жанрово-стильові особливості української історичної 
малої прози ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.01 / Богданова Марина Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. 
— 18 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-2184 A] УДК 821.161.2.09"19" 

4343. Дмитрів І. І. Християнська символіка у поезії католицьких письменників 
Західної України міжвоєнного періоду ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Дмитрів Ірина Іванівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — [2007-2218 A] УДК 821.161.2.09 

4344. Домалега І. М. Жанрово-стильові особливості історичної трилогії Д. 
Міщенка про добу VI—VII ст. н.е. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.01.01 / Домалега Інна Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Кіровоград, 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3135 A] УДК 821.161.2.09 

4345. Дуркалевич В. В. Синтетизм творчого мислення Івана Франка (проза по-
чатку ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 / 
Дуркалевич Вікторія Володимирівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю-
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ка. — Тернопіль, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 
[2007-2781 A] УДК 821.161.2.09-3“19” 

4346. Захарченко А. В. Ідейно-художні шукання в українській драматургії 
кінця ХІХ — початку ХХ століття (проблематика, жанри, характери) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Захарченко Алла Во-
лодимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (5 назв). — [2007-3014А] УДК 821.161.2.02“18/19” 

4347. Зосімова О. В. Мотив "марнота марнот" в українській поезії другої поло-
вини XVII — початку XVIIІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.01 / Зосімова Оксана Віталіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2007. — 19 c. —  Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-2444 A] 

 УДК 821.161.2.09 
4348. Зушман М. Б. Мала проза Богдана Лепкого в контексті західноукраїнсь-

кої новелістики кінця XIX — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Зушман Михайло Богданович ; Кіровогр. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2226 A] УДК 821.161.2.09 

4349. Іванюха Т. В. Трансформація жанрів античної літератури у творчості неокла-
сиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / 
Іванюха Тетяна Валеріївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Запоріз. нац. ун-т]. — Кіровоград,  2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2007-3166 A] УДК 821.161.2.02“652” 

4350. Ікомасова О. Г. Естетичні функції ліричного героя (на матеріалі ук-
раїнської поезії початку ХХ сторіччя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.01.06 / Ікомасова Ольга Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2842 A] 

 УДК 821.161.2.09 
4351. Кирильчук О. М. Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Кириль-
чук Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 
 18 c. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — [2007-2946 A] УДК 821.161.2.09 

4352. Киричук С. А. Інтертекстуальні і текстуальні аспекти творчості Юрія 
Липи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / 
Киричук Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вінниц. держ. 
пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3180 A] УДК 821.161.2.09 

4353. Кондратюк М. В. Український роман зв’язку часів: проблеми поетики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Кондра-
тюк Марта Володимирівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. 
— Кіровоград, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2007-2065 A] 

 УДК 821.161.2-31.09 
4354. Кривуляк О. В. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцкі-

ва, О. Плюща, І. Липи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.01 / Кривуляк Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-2495 A] УДК 821.161.2-32.09 

4355. Лівицька І. А. Психологізм прози Леоніда Первомайського 1960—1970-х рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Лівицька 
Інна Адамівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кірово-
град, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2085 A] 

 УДК 821.161.2-3.09 
4356. Макаренко Л. В. Поліфункціональність метафори в індивідуальному 

стилі Юрія Клена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
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10.01.01 / Макаренко Лариса Вікторівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. 
— К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2007-2089 A] УДК 821.161.2.09 

4357. Москвич Ю. В. Українська література Донеччини 20—80-х років ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Москвич 
Юлія Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 19 c. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (5 назв). — [2007-2256 A] УДК 821.161.2.09(477.62)“1920/1980” 

4358. Пастух Б. В. Рання романістика Володимира Винниченка: еволюція жан-
рової свідомості та динаміка морально-етичної концепції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Пастух Богдан Васильович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 16 c. — Бібліогр.: с. 14. — [2007-2578 A] 

 УДК 821.161.2.09 
4359. Решетуха С. А. Проза Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливос-

ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Ре-
шетуха Соломія Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 c. 
— Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2282 A] УДК 821.161.2-3.09 

4360. Росінська О. А. Екзистенційна природа символіки в поезії В. Стуса : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 / Росінська 
Олена Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2890 A] УДК 821.161.2-1.09 

4361. Савчук Г. О. Поезія Василя Стуса: художня семантика і структура (на ма-
теріалі збірки "Палімпсести") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.01 / Савчук Григорій Олегович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Х., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2007-1803 A] УДК 821.161.2.09 

4362. Сулятицький М. І. Міфологічні парадигми художнього мислення в дра-
матургії Лесі Українки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.01 / Сулятицький Микола Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-1825 A] 

 УДК 821.161.2.09 
4363. Супрун В. М. Творча індивідуальність Миколи Понеділка-епіка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Супрун 
Володимир Миколайович ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 
Кіровоград, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 
[2007-1826 A] УДК 821.161.2.09 

4364. Ткаченко Т. І. Фемінний дискурс другої половини ХХ — початку ХХІ 
століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / 
Ткаченко Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 c. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2007-1835 A] УДК 821.161.2.09"19/20" 

4365. Хмель О. С. Екзистенціалістські мотиви в "Сибірських новелах" Б. Анто-
ненка-Давидовича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.01.01 / Хмель Ольга Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 
19 c. — Бібліогр.: с. 16. — [2007-1840 A] УДК 821.161.2.09 

4366. Хорошков М. М. Художній світ Івана Чендея : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Хорошков Микола Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 14—17 (5 назв). 
— [2007-2701 A] УДК 821.161.2-3.09 

4367. Шкуропат М. Ю. Іконічність художнього образу (на матеріалі творів  
І. С. Шмельова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.01.06 / Шкуропат Марина Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 c. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2923 A] УДК 821.161.2.09 

4368. Юрова І. Ю. Творча особистість І. Костецького у літературному дис-
курсі ІІ половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
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наук : спец. 10.01.01 / Юрова Інна Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-1866 A] УДК 821.161.2.09 

4369. Юрчук О. О. Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Юрчук 
Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2007. —  
20 c. —  Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2007-2755 A] УДК 821.161.2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 
4370. Гошко Т. Ю. Металообробка у населення Правобережної Лісостепової 

України за доби пізньої бронзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.04 / Гошко Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т археології. — К., 
2007. — 22 c. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2007-2934 A] УДК 903.05(477.4)“6377” 

4371. Скиба А. В. Взаємовідносини слов'ян та кочовиків Південно-Східної 
Європи у 6—7 ст. (культурно-політичний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 / Скиба Андрій Володимирович ; НАН 
України, Ін-т археології. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. —  Бібліогр.: с. 14—15. — 
[2007-2962 A] УДК 903’1(4-11)“05/06” 

4372. Теліженко С. А. Пізній неоліт-енеоліт Сходу України (проблема між-
культурних контактів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.04 / Теліженко Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т археології. — 
К., 2007. — 24 c. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — [2007-3004 А] 

 УДК 903’1(477.52/.6)“6347”/“636” 
4373. Труфанов О. А. Хронологія могильників передгірного Криму І ст. до н.е. 

— ІІІ ст. н.е. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 
/ Труфанов Олександр Анатолійович ; НАН України, Крим. філ. Ін-ту археології. — 
К., 2007. — 16  c. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — [2007-1838 A] 

 УДК 903.5(477.75)"638/652" 
4374. Усачук А. М. Найдавніші псалії доби бронзи лісостепу і степу Євразії 

(технологічний і функціональний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.04 / Усачук Анатолій Миколайович ; НАН України, Ін-т 
археології. — К., 2007. — 24 c. — Бібліогр.: с. 18—21 (35 назв). — [2007-3005 А] 

 УДК 903’14(4/5)“637” 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

На ступінь кандидата 
4375. Яроменко О. В. Суспільно-географічні дослідження наукової школи ака-

деміка М. М. Паламарчука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.13 / Яроменко Оксана Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-2760 A] УДК 91(091) 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь доктора 
4376. Підгрушний Г. П. Промисловість і регіональний розвиток України (тео-

рія та практика суспільно-географічного дослідження) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.02 / Підгрушний Григорій Петрович ; 
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НАН України, Ін-т географії. — К., 2007. — 40 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38. 
— [2007-2993 А] УДК 911.3:33](477) 

На ступінь кандидата 

4377. Греков С. А. Географічні особливості сільськогосподарського вироб-
ництва в особистих селянських господарствах Чернівецької області : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 / Греков Сергій Анатолійо-
вич ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 19 c. : іл. — Біблі-
огр.: с. 15—16. — [2007-2208 A] УДК 911.3:63](477.85) 

4378. Діденко К. Д. Територіальна організація автомобільних пасажирських 
перевезень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.02 / Діденко Катерина Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2007-22 17 A] 

 УДК 911.3:656.132.072](477) 
4379. Запотоцька І. В. Територіальна організація соціальної сфери Черкаської 

області та основні напрямки її вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 / Запотоцька Ірина Василівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2007-3152 A] УДК 911.3:30](477.46) 

4380. Запухляк Н. І. Суспільно-географічні засади функціонування ринку пра-
ці та зайнятості населення (на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 / Запухляк Наталія Іго-
рівна ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3153 A] УДК 911.3:332.122](477.86) 

4381. Лавриненко С. І. Територіальна організація агропродовольчого ринку 
Полтавської області та основні напрями її удосконалення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 / Лавриненко Сергій Іванович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — [2007-2505 A] УДК 911.3:332.2](477.53) 

4382. Макаренко П. О. Геопросторова організація автомобілебудування євро-
пейського союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 
11.00.02 / Макаренко Петро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2007-3021А] УДК 911.3:629.33](4) 

4383. Тамайчук А. М. Фізико-географічне районування світового океану : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.01 / Тамайчук Андрій 
Миколайович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2007. —  
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-2305 A] 

 УДК 911.2:551.46 
4384. Ткач Л. О. Комплексна оцінка сучасних кліматичних умов життєдіяль-

ності людини на території України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.11 / Ткач Леся Олександрівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 c. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
[2007-2307 A] УДК 911.2:551.58](477) 

4385. Уліганець С. І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреа-
ційних систем (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 / Уліганець Сергій Іванович ; Київ. нац.  
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— [2007-2682 A] УДК 911.375.5(477.87) 
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4386. Чернова Г. В. Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 / Чернова 
Ганна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 23 c. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — [2007-2155 A] УДК 911.3:[30+33](477.44) 

929 Біографічні та подібні дослідження 

На ступінь кандидата 

4387. Черниш О. О. Академік В. М. Ремесло (1907—1983) — вчений та органі-
затор сільськогосподарської дослідної справи в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 / Черниш Оксана Олександрівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2007. — 22 c. —  Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв) та в підрядк. прим. — [2007-3039А] УДК 929Ремесло+631.117.4(477) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 

4388. Гриньох Н. В. Українські науково-історичні центри в Канаді в 50—80-х 
роках ХХ століття: основні напрями діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 / Гриньох Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 17 c. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2007-2404 A] 

 УДК 930:061.22()(71)“19” 
4389. Заник Л. Д. Українська історіографія "Весни народів" 1848 р. в Галичині : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 / Заник Лариса 
Дмитрівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Гру-
шевського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3151 A] УДК 930.1(477.83/.86)“1848” 

4390. Парфіненко А. Ю. Проблема "ліквідації" університетів України в ра-
дянській журнальній публіцистиці 1920-х — початку 1930-х років : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 / Парфіненко Анатолій Юрійо-
вич ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) 
та в підрядк. прим. — [2007-1978 A] УДК 930.1:378.6](477)"1920/1930" 

4391. Рогожа М. М. Діяльність академіка О.М.Нікольського (1858—1942) в 
контексті розвитку біологічної науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.07 / Рогожа Михайло Миколайович ; М-во трансп. та зв'язку 
України, Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2888 A] УДК 930.1:57 

4392. Романовський В. С. Розвиток пам’яткознавства на Харківщині в XIX — 
на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 / Романовський Валерій Станіславович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Х., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2612 A] 

 УДК 930(477.54)“18/19” 
4393. Соколова Н. Д. Історіографічний потенціал наукових праць студентів-

істориків Університету св. Володимира (1834—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 / Соколова Наталія Дмитрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 15 c. —  Бібліогр.: с. 13 (5 назв) та в під-
рядк. прим. — [2007-2649 A] УДК 930.1(477)“1834/1920” 
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930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. 
Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь кандидата 

4394. Зінченко С. В. Візантійсько-Балканські впливи на розвиток інтроліга-
торства в монастирях та церквах Київської митрополії ХІV — ХVІІ ст. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 / Зінченко Світлана Во-
лодимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2980 А] УДК 930.2:27(477)“13/16” 

4395. Ладига Л. І. Джерела з історії судочинства серед національних меншин 
за часів політики коренізації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.06 / Ладига Людмила Іванівна ; Держ. ком. архівів України, Укр. 
НДІ архів. справи та документознав. — К., 2007. — 20  c. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) 
та в підрядк. прим. — [2007-2861 A] УДК 930.2:34(477) 

4396. Максимчук Є. С. Діяльність державних комісій з розслідування злочи-
нів нацистів на території України (1941—1951 рр.): типо-видовий склад та інформа-
ційний потенціал державного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.06 / Максимчук Євген Спиридонович ; Держ. ком. архівів 
України, Укр. НДІ архів. справи та документознав. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: 
с. 18 (3 назви) та в підрядк. прим. — [2007-2868 A] УДК 930.2:341.322.5(477)“1941/1945” 

94 Всесвітня історія 

На ступінь кандидата 

4397. Волощук С. М. Східноєвропейський вектор у військово-політичній діяль-
ності Північноатлантичного Альянсу (1990—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / Волощук Сергій Михайлович ; Ужго-
род. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — [2007-2826 A] УДК 94:327.51]“1990/2005” 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

4398. Андрейко В. І. Чесько-словацькі міждержавні відносини: особливості 
становлення і розвитку (1990-ті — 2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / Андрейко Віталій Іванович ; Нац. ун-т "Києво-Моги-
лян. акад.". — К., 2007. — 22 c. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви) та в підрядк. прим. — 
[2007-2169 A] УДК 94(437.1+437.6)"1990/2005" 

4399. Ботвінкін Ю. В. Розвиток релігійно-філософського руху бгакті в Північ-
ній Індії ХІV—ХVІІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 / Ботвінкін Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т сходознав.  
ім. А. Кримського. — К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. 
— [2007-2818 A] УДК 94(545)“13/16” 

4400. Бравкова І. В. Роль Йорданії у близькосхідному конфлікті (1947—1999 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / Бравкова 
Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К. : 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2007-3084 A] УДК 94(5-15):327(569.5)]“1947/1999” 
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4401. Галушка-Адайкін А. Р. Локальні конфлікти в Республіці Індонезія 
(1975—2005) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
/ Галушка-Адайкін Антон Романович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримсь-
кого. — К., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-2829 A] 

 УДК 94(594)“1975/2005” 
4402. Десятничук І. О. "Празька весна" 1968 р.: становлення громадянського 

суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / 
Десятничук Ігор Олексійович ; Київ. славіст. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — 
К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3131 A] 

 УДК 94(437)“1968” 
4403. Захарова О. О. Князь Георгій Львов та його діяльність на чолі Всеро-

сійського земського союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 / Захарова Ольга Олександрівна ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка. — Чернігів, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. 
— [2007-2045 A] УДК 94(470+571)(092) 

4404. Міськов І. О. Міські поселення Північно-Східної Угорщини ХI — пер-
шої чверті XVI ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.02 / Міськов Іван Олексійович ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 c. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-2873 A] УДК 94(439.23)“10/15” 

94(100)".../05" Історія Стародавнього світу. Стародавня історія 

На ступінь кандидата 

4405. Євенко І. П. Політична діяльність Квінта Серторія у контексті кризи 
Римської республіки другої пол. ІІ — І ст. до н.е. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / Євенко Ігор Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — 
[2007-2979 А] УДК 94(37) 

4406. Одрін О. В. Ресурсний потенціал та структура господарської діяльності 
античних держав Північного Причорномор’я у V—ІІІ ст. до н.е. : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / Одрін Олександр Вадимович ; НАН 
України, Ін-т історії України. — К.,  2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та 
в підрядк. прим. — [2007-2794 A] УДК 94:332.15(262.5)“652” 

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нового і новітнього часу 

На ступінь кандидата 
4407. Сейдаметов Е. Х. Рух солідарності кримськотатарської діаспори у США 

з боротьбою співвітчизників за повернення на історичну батьківщину (1960-ті — 
початок 2000-х років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.02 / Сейдаметов Ельдар Халілович ; Одес. нац. ун-т ім.І. І. Мечникова. — Оде-
са, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв) та в підрядк. прим. 
— [2007-2625 A] УДК 94(100)“196/200” 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

4408. Жерноклеєв О. С. Національні секції австрійської соціал-демократії в 
Галичині й на Буковині (1890—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 / Жерноклеєв Олег Станіславович ; Чернів. нац. ун-т  
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ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 
2007. — 32 c. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — [2007-3145 A] 

 УДК 94(477)+329.14“1890/1918” 
4409. Наумов С. О. Регіональні структури українського політичного руху: ста-

новлення і діяльність, 90-ті рр. ХІХ ст. — лютий 1917 р. (на матеріалі Лівобережжя) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 / Наумов Сер-
гій Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 36 c. —  Біблі-
огр.: с. 31—33 (34 назви) та в підрядк. прим. — [2007-2104 A] УДК 94(477.5)"18" 

4410. Пономарьова І. С. Греки Приазов'я: етнонаціональні процеси в аспекті 
трансформації традиційної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : спец. 07.00.05 / Пономарьова Ірина Семенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2007. — 32, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 28—31 (30 назв) та в під-
рядк. прим. — [2007-2597 A] УДК 94(477.7)(=14) 

4411. Свистович С. М. Громадські об’єднання України в політиці більшовиць-
кого режиму (20—30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 07.00.01 / Свистович Степан Михайлович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2007. — 36 c. — Бібліогр.: с. 32—34 (22 назви) та в підрядк. прим. — [2007-2624 A] 

 УДК 94:061](477)“192/193” 
4412. Якубова Л. Д. Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-еко-

номічних, політичних і культурних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 / Якубова Лариса Дмитрівна ; НАН України, 
Ін-т історії України. — К., 2007. — 35 c. — Бібліогр.: с. 29—35 (34 назви) та в під-
рядк. прим. — [2007-2162 A] УДК 94(477)"1921/1935" 

На ступінь кандидата 

4413. Бойко Ю. О. Громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Бойко Юлія Олек-
сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 c. — Бібліогр.:  
с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-2927 A] УДК 94(477.092) 

4414. Василевич Ю. В. Культурно-просвітницька, релігійна та громадська 
діяльність Гавриїла Розанова (1781—1858) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Василевич Юлія Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Черкаси, 
2007. — 20 c. — Бібліогр. : с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. —  
[2007-3090 A] УДК 94(477)“17/18” 

4415. Васильчук Т. В. Відновлення та розвиток системи вищої освіти в Ук-
раїні (1943—1950) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 / Васильчук Тетяна Василівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 20 c. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3092 A] 

 УДК 94+378.1](477)“1943/1950” 
4416. Володько В. В. Чиновники системи управління та судочинства Київсь-

кого намісництва (80-ті  — перша половина 90-х рр. ХVІІІ ст.): соціо-професійний 
портрет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Во-
лодько Володимир Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
23 c. —  Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2976 А] 

 УДК 94:[35+34](477)“17” 
4417. Гайдукевич О. О. Природоохоронна діяльність Греко-католицької церк-

ви в Галичині в 20—30-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Гайдукевич Олена Олександрівна ; Прикрапат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 
та в підрядк. прим. — [2007-2828 A] УДК 94(477)“19” 
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4418. Гальченко С. І. Міське населення центральних областей України в умо-
вах нормованого постачання (1943—1947 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Гальченко Світлана Іванівна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) 
та в підрядк. прим. — [2007-3103 A] УДК 94(477)“1943/1947” 

4419. Горбуров К. Є. Голод 1946—1947 років на території півдня УРСР : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Горбуров Кирил 
Євгенович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) 
та в підрядк. прим. — [2007-1942 A] УДК 94(477)"1946/1947" 

4420. Готра О. Б. Науково-педагогічна й громадська діяльність М. Ф. Кащенка 
(1855—1935 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 / Готра Олена Броніславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2007. — 19 c. —  Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2400 A] 

 УДК 94(477)“18/19”(092) 
4421. Грачевська Т. О. Громадсько-політична, наукова та історико-літератур-

на діяльність П. В. Феденка (1893—1981 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Грачевська Таміла Олександрівна ; Дніпропетр. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в під-
рядк. прим. — [2007-2033 A] УДК 94(477)(092) 

4422. Грибенко О. М. Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні 
1917—1920 рр.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 / Грибенко Олександр Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
[2007-2935 A] УДК 94:342(477)“1917/1920” 

4423. Грубінко А. В. Українсько-британські відносини у 1991—2004 рр. (полі-
тичне та військове співробітництво) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.02 / Грубінко Андрій Васильович ; Київ. славіст. ун-т. — К., 
2007. — 20 c. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2406 A] 

 УДК 94(477+410)“1991/2004” 
4424. Дарованець О. Я. Політика польської влади щодо Української 

Військової Організації та Організації Українських Націоналістів на Волині (1927—
1939) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / 
Дарованець Олександр Ярославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2778 A] 

 УДК 94:329.73(477)() 
4425. Дмитрушко В. М. Парламентаризм в Україні другої половини ХІХ ст. — 

1920 р.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.06 / Дмитрушко Вікторія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2422 A] 

 УДК 94(477)“18” 
4426. Дудник О. В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в ре-

волюційну добу (березень 1917—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Дудник Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2007. — 18 c. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
[2007-2431 A] УДК 94(477.41)“1917/1920” 

4427. Еткіна І. І. Земельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917 — бере-
зень 1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / 
Еткіна Ірина Ігорівна ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2007. 
— 19 c. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2007-2434 A] 

 УДК 94(477.51)“1917/1921” 
4428. Коваль І. М. Наукова та громадська діяльність Ярослава Пастернака 

(1913—1969 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
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07.00.01 / Коваль Ігор Михайлович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — 
Івано-Франківськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2007-2471 A] 

 УДК 94(477)(092) 
4429. Кузовова Н. М. Просвітницька діяльність земств Херсонської губернії 

(60-ті роки ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Кузовова Наталя Миколаївна ; Харків. нац. ун-т  
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — [2007-2500 A] УДК 94(477.72)“18/19” 

4430. Малець Н. Б. Громадсько-політична діяльність Яцка Остапчука (1873—
1959) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / 
Малець Наталія Богданівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т 
народознав. — Львів, 2007. — 17 c. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — [2007-1968 A] 

 УДК 94(477)"1873/1959" 
4431. Мельниченко О. В. Музейна справа та пам'яткоохоронна робота на 

Черкащині в другій половині ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Мельниченко Олена Василівна ; Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 
назв) та в підрядк. прим. — [2007-2096 A] УДК 94(477)"19/20" 

4432. Олійник О. Л. Запорозький зимівник в соціально-економічному розвит-
ку Запорозьких Вольностей (1734—1775 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Олійник Олександр Леонтійович ; Запоріз. нац. 
ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. 
— [2007-2569 A] УДК 94(477.64)“1734/1775” 

4433. Папуга Я. Б. Західна Україна і голодомор 1932—1933 рр.: морально-по-
літична і матеріальна допомога населенню УСРР : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Папуга Ярослав Богданович ; НАН України, 
Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 20 c. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2007-2576 A] УДК 94(477.8)“1932/1933” 

4434. Половинчак Ю. М. Боротьба газети "Киевлянин" з українством напри-
кінці XIX — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 / Половинчак Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2007. — 23 c. —  Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв) та в підрядк. прим. — 
[2007-1905 A] УДК 94(477)"18/19" 

4435. Полторак В. М. Взаємини запорозького та донського козацтва періоду 
Нової Січі (1734—1775 рр.): політико-правовий і соціально-економічний аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Полторак Во-
лодимир Миколайович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 16, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2725 A] 

 УДК 94(477)“1734/1775” 
4436. Рафаловський Є. П. Продовольча політика урядів Української Держави 

гетьмана Павла Скоропадського  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 / Рафаловський Євген Павлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2007. — 19 c. —  Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. —  
[2007-1918 A] УДК 94(477)"1918" 

4437. Сиволапов В. О. Радянізація німецьких колоній в Україні у 20-х—30-х 
рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / 
Сиволапов Василь Олексійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2007-2896 A] 

 УДК 94(477)“19” 
4438. Сидорук Т. В. Соціально-економічний розвиток ратненського староства 

у ХVI — XVII ст. (1500—1674 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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іст. наук : спец. 07.00.01 / Сидорук Тетяна Віталіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — 
Запоріжжя, 2007. — 20 c. —  Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-2633 A] 

 УДК 94(477)“15/16” 
4439. Скорич Л. В. УНР і ЗУНР: військово-політичне співробітництво у 

1918—1919 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
20.02.22 / Скорич Лілія Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 
19 c. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2007-2128 A] УДК 94+355.48](477)"1918/1919" 

4440. Стоянов Ф. Ф. Тимчасові козацькі формування Лівобережної України в 
ХІХ ст.: організація, склад, служба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 / Стоянов Федір Федорович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова. — Одеса, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
[2007-2730 A] УДК 94:355.311.97](477.4)“18” 

4441. Тараненко С. П. Протипожежна діяльність органів місцевого управління 
в Південній Україні в другій половині ХІХ — початку ХХ ст.: історичний аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Тараненко 
Станіслав Петрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2007. 
— 20 c. —  Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2905 A] 

 УДК 94:614.84](477)“18/19” 
4442. Терещенко Т. В. Соціально-побутова сфера села центральних областей 

України в період відбудови (1943—1950 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Терещенко Тетяна Вадимівна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 16—17  
(10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2130 A] УДК 94(477)"1943/1950" 

4443. Уварова О. О. Російська "політика покровительства" щодо греків-іммі-
грантів в кінці ХVІІІ — першій третині ХІХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / Уварова Оле-
на Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 20 c. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (13 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2677 A] УДК 94(477.72)(7/18” 

4444. Цьомра Т. С. Сільська інтелігенція УСРР та її вплив на розвиток куль-
тури та продуктивних сил українського села в добу непу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Цьомра Тетяна Сергіївна ; Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2007. — 20 c. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв) та в підрядк. прим. — [2007-2916 A] УДК 94(477)“1921/1929” 

4445. Шандра І. О. З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі дер-
жавних та громадських установ (1874—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

                                                           
 Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, наведено 
в круглих дужках. 
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Калиновський А. Я. 3675 
Каліновський Я. О. 3492 
Калінський Є. О. 4198 
Калужна О. М. 3288 
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Кальченко Т. В. 3247 
Камбур А. В. 3174 
Камінський О. В. 3816 
Кан Ден Сік 3204 
Кант І. (3125) 
Каплун І. П. 3964 
Капля О. М. 3352 
Капустіна М. В. 3289 
Карамишев Д. В. 3344 
Карачевська Н. В. 4266 
Карнарук Н. В. 3268 
Карпенко Г. Л. 3353 
Карпенко О. В. 3583, 4148 
Карпенко Ю. І. 3701 
Карпин О. М. 3870 
Карпов І. Ю. 3223 
Касаткіна О. В. 3374 
Касьян О. В. 3584 
Кацуляк Ю. Д. 4057 
Качемцева Л. В. 4241 
Качура О. В. 3912 
Кащеєв А. С. 3943 
Кащенко М. Ф. (4420) 
Кваша В. П. 3812 
Квінт Серторій (4405) 
Квітка- 
Основ'яненко Г. (4335) 
Кендюхов О. В. 3086 
Кернеш В. П. 4229 
Кивлюк О. П. 3403 
Кизима І. С. 3218 
Київська Г. В. 4127 
Кипоренко О. Я. 3160 
Кирильчук О. М. 4351 
Киричок І. І. 3387 
Киричук С. А. 4352 
Кисельова А. Л. 4282 
Кисіль А. І. 3585 
Кисіль Т. М. 3473 
Кифорук В. В. 4103 
Кичилюк О. В. 4058 
Кільдішев В. Й. 3938 
Кінаш О. В. 4235 
Кіренко І. О. 3062 
Кірєєв А. М. 4037 
Кірчу Ф. І. 4050 

Кісєль О. О. 3995 
Кішко Р. М. 3807 
Кланца А. І. 3769 
Клапцов Ю. В. 4199 
Клапчук М. І. 3532 
Клен Ю. (4356) 
Климаш М. М. 3931 
Клименко М. І. 3495 
Климович П. В. 4093 
Климчук М. М. 4081 
Клокар О. О. 3219 
Князькова І. І. 3702 
Кобринська Н. (3124) 
Коваленко А. В. 4038 
Коваль І. М. 4428 
Коваль Л. Г. 4216 
Коваль Н. Є. 3254 
Коваль С. І. 3466 
Ковальчук В. І. 3558 
Ковальчук С. О. 3290 
Ковганич Т. О. 3715 
Ковенська О. А. 3220 
Ковтун С. І. 4200 
Когутяк Н. М. 3142 
Козак Н. І. 4291 
Козак С. В. 4278 
Козак Т. М. 3437 
Козинець О. В. 3928 
Козій В. І. 4124 
Козлова О. В. 4171 
Козловський М. П. 3457 
Козловський О. Р. 3121 
Козлюк І. О. 4045 
Козупиця С. І. 4069 
Кокіц О. П. 3354 
Коленков О. В. 4267 
Колеснік Л. І. 3648 
Колеснік О. П. 3770 
Колісниченко Е. В. 3897 
Колоїз Ж. В. 4301 
Коломицев М. О. 3944 
Коломійченко О. Ю. 3404 
Колот А. В. 4268 
Колпакова Т. М. 3669 
Колупаєва А. А. 3418 
Колябіна І. Л. 3467 

Колянко О. В. 3224 
Колянковська Т. О. 3323 
Комарова Л. О. 3516 
Кондратюк В. В. 3827 
Кондратюк М. В. 4353 
Кондратюк Р. Б. 3771 
Кондрач Я. С. 3366 
Коноваленко Н. В. 3175 
Коновалов А. Ю. 3661 
Коновалова І. Ю. 4255 
Коновалова Т. С. 3847 
Коноводов Д. В. 3970 
Кононенко О. В. 4256 
Константинов В. С. 3828 
Копил Г. О. 3426 
Кореневський Д. Л. 4043 
Коржак З. З. 4313 
Корнейко Ю. М. 3375 
Корнєєв С. В. 4007 
Корнєєва М. О. 3652 
Корнієнко І. М. 3603 
Корніяка О. М. 3127 
Коробка А. В. 4144 
Коробко Т. Б. 3985 
Король П. П. 3505 
Король С. В. 3913 
Король С. І. 4249 
Корпачева- 
Зінич О. В. 3772 
Корсун А. В. 4015 
Корсунська Л. Л. 3821 
Корчак О. С. 3898 
Корчинська О. О. 3843 
Корчинський В. В. 3934 
Коршевнюк Т. В. 3405 
Косаревська Р. О. 4242 
Косенко О. П. 4283 
Косоруков П. О. 3563 
Костецький І. (4368) 
Костюк М. В. 3368 
Котенко В. В. 3996 
Котляревський І. (4335) 
Кофанова О. О. 3625 
Коханов І. В. 3871 
Коцюбинський М. (4321, 
  4339) 
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Кочергін Ю. А. 3935 
Кравець О. Л. 3518 
Кравченко В. Л. 4284 
Красноруцький А. О. 3939 
Красноштан О. М. 4032 
Красовський В. В. 3639 
Кривобок Р. В. 4189 
Кривошеїна І. В. 3325 
Кривуляк О. В. 4354 
Крижанівська А. Є. 3872 
Кризина П. С. 3687 
Крип'якевич І. (3366) 
Криськів О. С. 3586 
Криця Я. П. 3662 
Крівякін Г. В. 4039 
Круцкевич Н. Д. 3063 
Крючковський Д. О. 3064 
Ксенофонтов С. С. 3758 
Кугай Н. В. 3406 
Кудрявцев С. О. 4187 
Кужелєва Г. О. 3213 
Кузовова Н. М. 4429 
Кузь Т. В. 3773 
Кузьменко В. В. 3214 
Кукарцева С. В. 3239 
Кулинич Ю. В. 4029 
Куліков Ю. А. 4082 
Кулікова Н. М. 4083 
Кулініч А. В. 3587 
Кулініч В. В. 3468 
Кулішенко Л. А. 3104 
Кундрат М. М. 3537 
Купраш О. В. 3716 
Купрін О. І. (4332) 
Курасова Є. Є. 3340 
Куріс Ю. В. 3896 
Курц В. (4259) 
Кустурова О. В. 3997 
Кутнів М. В. 3489 
Куцяба В. І. 3626 
Кучеренко Г. В. 3421 
Кучернюк А. В. 3998 
Кучина Н. І. 4160 
Кушнірецька О. В. 3225 
Кюрчева Л. М. 4182 
Лавренюк А. В. 3971 

Лавриненко С. І. 4381 
Лаврів П. Ю. 4136 
Ладига Л. І. 4395 
Ладигіна Л. В. 3640 
Лажімі Карім Бен  
Хіді 3774 
Лазирський В. О. 3717 
Лазорко О. В. 3143 
Лапенко С. О. 3972 
Латинін М. А. 3345 
Лашук А. М. 3094 
Левандовський О. С. 3829 
Левіна І. В. 3215 
Левківський О. П. 3087 
Леонідов В. І. 3945 
Лепа Р. М. 3088 
Лепкий Б. (4348) 
Лесовська С. Г. 3873 
Лехціер О. Л. 4217 
Лєщова М. О. 3663 
Липа І. (4354) 
Липа Ю. (4352) 
Липовська Н. А. 3187 
Лисенко А. В. 4314 
Лисенька Ю. В. 4243 
Литвинчук І. В. 3874 
Литвинчук О. І. 3291 
Лихацький П. Г. 3573 
Личук Т. Є. 4077 
Лишенюк С. А. 3848 
Лівицька І. А. 4355 
Лізунов В. В. 3533 
Лісничий Д. В. 4315 
Лісова Н. Е. 4137 
Лісовський Р. П. 3525 
Літвінов С. В. 3171 
Ліщинська Н. М. 4327 
Лобовікова О. О. 3176 
Лобойко Л. М. 3280 
Лобузіна К. В. 3101 
Ловінська Л. Г. 4167 
Лозинський В. І. 3922 
Лола В. В. 3355 
Ломаковська Т. Ю. 4044 
Лонде О. В. 3718 
Лопатинський Ю. М. 3233 

Лукач І. В. 3308 
Лукаш А. С. 3292 
Лук’янчик Ю. І. 4111 
Лупіносова О. М. 3293 
Луценко І. А. 3089 
Луцків О. М. 3216 
Луцюк М. В. 3664 
Ляшук А. М. 4316 
Магльована Т. В. 3574 
Маєвська Н. В. 3243 
Мажара В. А. 3973 
Мазоха Г. С. 4336 
Мазуренко О. В. 3817 
Майданенко С. В. 3388 
Майданник О. О. 3262 
Макаренко Л. В. 4356 
Макаренко П. О. 4382 
Макомела Н. М. 3822 
Максимчук Є. С. 4396 
Максімов А. М. 4104 
Малахова О. А. 4317 
Малець Н. Б. 4430 
Малик В. Я. 3999 
Малик О. Р. 3719 
Маловічко О. Л. 3627 
Маложон О. І. 3099 
Малоног К. П. 3672 
Малютіна Н. П. 4337 
Маляренко Т. В. 4154 
Мамлюк О. В. 3984 
Мамоненко- 
Морозова І. Ю. 3875 
Манойло Т. В. 3855 
Маньківська О. П. 3665 
Марауі Резкі Бен  
Салах 3876 
Маринів Н. А. 3324 
Марич Х. М. 3338 
Маркович Л. М. 3407 
Мартинюк У. А. 3628 
Марченко О. А. 3530 
Марченко О. В. 3376 
Марчишак А. Р. 3166 
Матвієнко І. В. 3877 
Машинник С. В. 4094 
Машіка В. Ю. 3745 
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Медведовська М. І. 3607 
Мелейчук С. С. 3960 
Мельник В. С. 3830 
Мельник С. А. 3673 
Мельников- 
Печерський П. І. (4331) 
Мельниченко О. В. 4431 
Меняйленко О. С. 4209 
Меренкова Є. О. 3746 
Мешков В. В. 4218 
Микитюк С. О. 3438 
Микляєв О. О. 3720 
Мироненко В. Б. 3775 
Миронюк В. В. 4059 
Михайленко О. М. 3878 
Михайліченко М. В. 3389 
Мідик С. В. 4128 
Мізіна Л. Б. 4248 
Мікулін Г. О. 3958 
Мірошніченко О. В. 3946 
Міськов І. О. 4404 
Мітлош А. В. 3144 
Міхєєв О. М. 3633 
Міщенко Д. (4344) 
Могілевський С. Ю. 3853 
Мозгова Н. В. 3776 
Мозгова Ю. М. 3721 
Мозговий М. П. 4257 
Мокляк В. В. 3526 
Мокроусова Т. О. 4172 
Молодико К. Ю. 3311 
Момотюк Л. Б. 3408 
Мороз Л. В. 3390 
Москвич Ю. В. 4357 
Москвяк Є. Й. 3692 
Мотиль І. І. 3269 
Мохаммед Махмуд  
Ахмад Аді 3808 
Мохначук О. В. 3564 
Мсаллам К. П. 3947 
Мухаммад Рашик  
Улла Бейг Мирза 4051 
Мухаммед Джасим  
Мухаммед 4219 
Мясников С. А. 4201 
Надер Халіл Насер  

Дауд 3879 
Надюк Н. М. 3145 
Нажмудінова О. М. 3599 
Назар Л. Й. 4258 
Назаренко В. О. 3146 
Назаренко Г. А. 3100 
Назаренко Н. В. 3439 
Назарук Н. В. 3147 
Наконечна Ю. Г. 4183 
Наливайко Ю. Ю. 4318 
Нарожний О. В. 3065 
Насіковський В. А. 4097 
Наумов С. О. 4409 
Наумчук О. М. 4024 
Нгуен Ню Хунг 4220 
Нгуєн Ву Ань 3604 
Недобой А. М. 3693 
Неймаш В. Б. 3559 
Немцева Д. М. 3948 
Немчина О. О. 3722 
Непорожнев О. С. 4234 
Несвітайлова К. В. 3747 
Нескоромна Н. В. 3831 
Нессонов М. І. 3480 
Нестеренко В. І. 4040 
Нестеров Д. С. 3575 
Нечипорук В. В. 3914 
Нижник Т. Ю. 4030 
Ніколайченко Г. М. 3332 
Нікольський О. М. (4391) 
Ніхаль Даіфалах  
Мох’Д Аль Масрі 3777 
Ніцин О. Ю. 3474 
Новак Ж. М. 4084 
Новицька Н. Б. 3270 
Новицька- 
Боровська Н. А. 4116 
Новікова В. В. 3319 
Новосел О. М. 3678 
Ноздренков В. С. 4221 
Носенко О. А. 3095 
Носенко О. В. 3271 
Носенко О. М. 3860 
Носов П. С. 3066 
Носова Н. В. 3148 
Нурадинов А. С. 4193 

Овчаренко Є. В. 3529 
Овчаренко О. М. 3327 
Одайник С. Ф. 3409 
Одрін О. В. 4406 
Одягайло Б. М. 3209 
Олешко О. Г. 4098 
Олійник О. Г. 3456 
Олійник О. Л. 4432 
Ольховська Н. С. 4292 
Орел Ю. М. 3880 
Орлова Т. М. 3527 
Орос М. М. 3694 
Осельська О. С. 3190 
Осипенко Н. І. 3889 
Осійчук О. В. 3588 
Осіюк В. О. 4020 
Остапенко Т. І. 3723 
Остапов С. Е. 3905 
Остапчук Я. (4430) 
Павелко І. І. 3149 
Павельчак А. Г. 3915 
Павленко О. А. 3427 
Павлиго Т. М. 3974 
Паламар С. П. 3410 
Паламарчук А. Л. 3832 
Паламарчук М. М. (4375) 
Паламарчук М. О. 3191 
Палій А. П. 4129 
Панасенко Т. В. 4119 
Панченко О. В. 4008 
Панчук О. П. 3411 
Папуга Я. Б. 4433 
Парфіненко А. Ю. 4390 
Пархоменко О. Г. 3597 
Пасічник В. О. 3496 
Пасічник І. В. 3778 
Пастернак Р. М. 3517 
Пастернак Я. (4428) 
Пастух Б. В. 4358 
Патрушева Л. І. 3469 
Пашинський В. Й. 3272 
Пашкевич Н. А. 3641 
Пащенко О. О. 4130 
Пелех І. Я. 4085 
Пенчук О. П. 4231 
Пенчук Ю. М. 3629 
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Первомайський Л. (4355) 
Пересада С. М. 4210 
Перунова О. М. 3328 
Петергеря Ю. С. 3906 
Петраковська О. С. 4237 
Петренко А. А. 3391 
Петренко А. М. 3975 
Петренко О. О. 3856 
Петренко С. Д. 4120 
Петришин Р. А. 3369 
Петров О. С. 3833 
Петроній (4293) 
Пивоваренко В. Г. 3577 
Пиголенко І. В. 3067 
Пида С. В. 3634 
Пилипенко Р. Є. 4290 
Пипенко О. Ю. 4328 
Пирін С. М. 4000 
Півень О. М. 4186 
Підгрушний Г. П. 4376 
Піддубний О. Ю. 3273 
Підмогильний С. М. 3497 
Пірковіч К. А. 4176 
Піроженко Н. В. 3341 
Піскачова М. О. 3936 
Пітин М. П. 4269 
Піхтар О. А. 3440 
Плавт (4293) 
Плющ О. (4354) 
Победьонна Г. П. 3735 
Побєлєнський О. М. 3608 
Поварова Н. М. 4159 
Погосян А. С. 4155 
Поденко А. В. 3150 
Подтергера Є. М. 3441 
Подустов М. О. 3458 
Подцерковний О. П. 3302 
Позняков С. П. 3356 
Поклонська О. Ю. 3255 
Полєтаєва Г. Н. 3068 
Поліщук В. В. 4090 
Поліщук І. Б. 3498 
Поліщук С. П. 3428 
Половинчак Ю. М. 4434 
Полторак В. М. 4435 
Полулях А. В. 3377 

Полховська І. К. 3274 
Поляков К. В. 3724 
Полянський Є. Ю. 3294 
Польшаков І. В. 4173 
Пономаренко І. В. 4138 
Пономарьова І. С. 4410 
Пономарьова О. М. 3392 
Попадинець Г. О. 3256 
Попандопуло А. Г. 3703 
Поплавська В. В. 3105 
Попова О. І. 3779 
Попович О. О. 3780 
Пороша Н. С. 3748 
Постол А. А. 3208 
Потапов В. О. 4181 
Потаскалов В. А. 3576 
Потильчак О. П. 4208 
Потимко О. З. 3650 
Пранік С. А. 3674 
Приймаченко Д. В. 3263 
Приймаченко О. В. 4240 
Прилипко С. М. 3334 
Прилуцька Л. А. 3221 
Примаченко В. І. 3653 
Присяжнюк Л. Ф. 4285 
Присяжнюк О. А. 3069 
Приходько Т. В. 3185 
Прогульний В. Й. 4026 
Продаєвич В. О. 3275 
Прокопенко К. І. 3940 
Прокопенко Н. В. 3609 
Прокоф’єв О. С. 3976 
Проскурін М. П. 3929 
Проскурнін О. А. 3470 
Прохно О. І. 3781 
Прохоренко М. М. 3257 
Прохоренков В. М. 4300 
Проценко І. О. 3320 
Процюк Р. Р. 3782 
Прудникова О. В. 3122 
Прунчак С. І. 3749 
Пузирьов С. В. 3545 
Пукас А. В. 3488 
Путієнко О. О. 3854 
Пчельніков С. Б. 4016 
П’янило Я. Д. 3493 

Рабкіна М. Д. 3966 
Радзівон С. М. 3357 
Раєцька Л. В. 3295 
Разаков А. Т. 3890 
Расторгуєва М. Й. 4202 
Рафаловський Є. П. 4436 
Рахманов О. А. 3177 
Рачиба О. О. 3725 
Рашевська Т. О. 4153 
Ревенко Ю. І. 4070 
Ревякіна О. Г. 3666 
Редько С. І. 3151 
Резніченко Н. А. 3861 
Рекун І. М. 4112 
Ремесло В. М. (4387) 
Рендзіняк С. Й. 3919 
Решетнікова С. М. 3513 
Решетуха С. А. 4359 
Рижков А. Г. 3248 
Рижков М. М. 3202 
Ризик Алла Мустафа  
Хусин Кавакзе 4270 
Роговий А. С. 3899 
Рогожа М. М. 4391 
Рогозіна О. В. 3393 
Розанов Г. (4414) 
Розумович І. М. 3339 
Романова О. М. 3178 
Романова Т. А. 4086 
Романовський В. С. 4392 
Романчук С. М. 4319 
Романюк І. В. 4091 
Росенко М. І. 3358 
Росінська О. А. 4360 
Россоха З. І. 3613 
Рубан М. М. 3695 
Рубіш В. В. 3506 
Руда О. Г. 4320 
Рудницька Ж. О. 3442 
Русавська В. А. 3453 
Русанова О. О. 3546 
Русова В. В. 3152 
Рябенко М. І. 3394 
Рябець К. А. 3276 
Рябуха С. С. 4121 
Саад Алла Ібрагім 3499 
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Сабадаш В. В. 3096 
Савицький В. В. 3977,  
 4017 
Савіцька Г. І. 3422 
Савойська С. В. 3443 
Савчинський Б. Д. 3070 
Савчук Г. О. 4361 
Садова Л. І. 4259 
Садовенко С. М. 3412 
Садовнікова О. С. 4260 
Садомова Г. В. 3750 
Сайко Д. Ю. 3834 
Салтавець М. В. 3978 
Самійленко В. (4317) 
Самойлова О. Е. 4022 
Самородов Б. В. 3500 
Самохвалов О. Б. 3153 
Самохіна Н. Ф. 3071 
Самченко Ю. М. 3560 
Саннікова Т. В. 3167 
Сапотніцький І. М. 4109 
Саричев С. Ю. 3565 
Сафонов І. П. 3336 
Свентицька О. В. 3201 
Свєтлічна Л. І. 4131 
Свиріпа В. М. 3589 
Свистович С. М. 4411 
Свінцицька Н. Л. 3654 
Сейдаметов Е. Х. 4407 
Семен Я. В. 4071 
Семененко Л. М. 3444 
Семененко С. І. 3681 
Семенченко О. О. 4203 
Семенюта І. В. 3630 
Семерня О. М. 3413 
Семчик Т. А. 3501 
Сенюшкіна Т. О. 3346 
Сергєєв А. М. 3986 
Сергієнко Т. І. 3192 
Сердюк А. А. 3949 
Сердюк О. М. 3231 
Сердюк П. В. 3072 
Серебрянська Е. О. 4271 
Сєрих О. В. 3296 
Сибірякова- 
Хіхловська М. І. 3445 

Сивоконь Ю. В. 4018 
Сиволапов В. О. 4437 
Сидоренко Г. Ю. 4222 
Сидоренко О. С. 3477 
Сидорук Т. В. 4438 
Симоненко Н. О. 3857 
Симончук О. В. 3881 
Синиціна Ю. П. 4197 
Сиротяк М. Р. 3277 
Сичов Ю. І. 3987 
Сізов Д. В. 3631 
Сімутіна Я. В. 3333 
Сінявіна Л. В. 4331 
Сірик Е. П. 3414 
Скалич Л. Й. 3154 
Скачков А. Ю. 4321 
Скачков В. В. 3920 
Скворець В. О. 3179 
Скиба А. В. 4371 
Склярук А. В. 3155 
Сколожабський А. А. 3696 
Скорейко П. М. 3655 
Скорич Л. В. 4439 
Скоромний С. В. 4087 
Скоропадський П. (3188) 
Скрипинець Ю. В. 3555 
Скрипинець Ю. П. 3783 
Скрипка В. М. 3073 
Скрипка К. І. 4191 
Скрипченко Н. Я. 3862 
Скріпка О. А. 4223 
Скубачевська Л. О. 4332 
Сливич І. І. 3297 
Сліпухіна І. В. 3566 
Слітюк О. О. 4232 
Слободиська О. А. 3610 
Слободян М. С. 3547 
Слободян Н. В. 3955 
Слома В. М. 3321 
Слученко О. М. 3809 
Слюсаренко О. М. 3342 
Сльотов М. М. 3907 
Смазнова І. С. 3258 
Смігунова О. Г. 3125 
Собечко І. Б. 4206 
Собяніна Г. М. 3841 

Сойко В. В. 3835 
Сокіл В. М. 3074 
Соколова Н. А. 3044 
Соколова Н. В. 4286 
Соколова Н. Д. 4393 
Соколовська І. М. 4099 
Сокуренко О. О. 3415 
Солдатова Л. П. 4322 
Соловей Г. С. 3180 
Соловій М. Б. 3726 
Соловйова А. Г. 3751 
Соломка С. М. 3727 
Соломко Н. Ю. 4207 
Соломон В. В. 4149 
Соляник М. Б. 4145 
Сопко Я. О. 3882 
Сорокопуд О. О. 3752 
Сосновчик Д. М. 3950 
Соссюр Ф. де (3116) 
Софронова О. М. 3784 
Сохацький Ф. М. 3472 
Спаська А. М. 3656 
Спаський А. С. 3259 
Станкевич Л. Г. 4272 
Старкова О. В. 3097 
Стасюк І. З. 3483 
Стасюк О. О. 3451 
Стаценко В. В. 3988 
Степаненко В. М. 4273 
Степанова І. В. 4274 
Степанова Н. Д. 3511 
Стеценко Т. І. 3836 
Стибель В. В. 4125 
Стогній О. В. 3916 
Столбовий В. М. 3359 
Столяр Т. В. 4161 
Сторож В. Г. 3923 
Стороженко О. (4359) 
Сторожук Л. П. 3534 
Стоянов Ф. Ф. 4440 
Ступка А. А. 3507 
Стус В. (4360-61) 
Сулим І. Я. 3567 
Сулятицький М. І. 4362 
Супрун В. М. 4363 
Супрунович Ю. О. 4244 



 179

Сухацька І. Ю. 3556 
Сухорада О. І. 3951 
Сушкін П. П. (3610) 
Сушков С. В. 3759 
Сюта Б. О. 4250 
Сятковський С. Л. 4009 
Талавіра Г. М. 4021 
Талалаєв К. О. 3849 
Тамайчук А. М. 4383 
Тараба Н. В. 3260 
Таралло В. Л. 3688 
Тараненко С. П. 4441 
Тарануха Л. І. 3753 
Тарасенко О. В. 3785 
Тарасенко О. Р. 3754 
Тарасов В. Ю. 4188 
Тарасова О. М. 3883 
Таршина О. С. 3360 
Таряник К. А. 3837 
Татаренко Т. М. 3197 
Татарчук О. М. 3786 
Татаурова Г. П. 3446 
Тачиніна О. М. 4052 
Текученко К. В. 3818 
Теліженко С. А. 4372 
Тепла Т. Л. 4196 
Терещенко Т. В. 4442 
Терновой М. Ю. 3075 
Тимейчук Н. О. 4293 
Тимощенко А. В. 3519 
Тимрук- 
Скоропад К. А. 3684 
Тимчишин С. М. 4105 
Тинкован О. В. 3343 
Титова Г. Ю. 3728 
Тищенко О. І. 3594 
Тітов І. Г. 3378 
Тіхомірова Н. О. 4117 
Ткач В. В. 4156 
Ткач Л. О. 4384 
Ткаченко Т. Г. 3605 
Ткаченко Т. І. 4364 
Ткачук О. Л. 4204 
Токарчук Н. І. 3736 
Толбатов В. А. 3098 
Толстова О. Л. 4295 

Толстолуцький В. О. 3982 
Топольськов Є. О. 3952 
Тороєв А. А. 3076 
Троїцький О. В. 3953 
Трофименко І. В. 3502 
Трощий Т. В. 4184 
Труфанов О. А. 4373 
Тудзій М. Ю. 3697 
Тур М. Г. 3112 
Тургенєв І. С. (4296) 
Туркевич С. А. 3800 
Тютюн Л. А. 3395 
Уварова О. О. 4443 
Угрин М. М. 3787 
Удалов І. В. 3471 
Удалова Л. Д. 3281 
Удовиченко В. В. 3838 
Ужва А. В. 4033 
Українка Л. (4362) 
Український В. В. 3788 
Уліганець С. І. 4385 
Уманський С. В. 3852 
Усаченко Л. М. 4123 
Усачук А. М. 4374 
Ушаков В. І. 3918 
Ушинський К. Д. (3375) 
Феденко П. В. (4421) 
Федоренко І. Д. 3796 
Федоришин Ю. І. 3601 
Федосій І. О. 4088 
Федько Н. Ф. 3590 
Федяй Г. С. 3917 
Фем’як Я. М. 4001 
Фесак О. Ю. 3591 
Фесенко І. П. 3891 
Фещенко Ю. І. 4287 
Филипчук Т. В. 3642 
Філіпов В. Б. 3528, 3535 
Філіпова О. С. 3548 
Філіппова М. В. 4174 
Філь Н. Ю. 3077 
Флуд В. В. 3884 
Фоменко М. В. 3123 
Франко І. Я. (4304) 
Франко І. (3124, 4345) 
Фрейташ  
Бранку Л. де (4256) 

Фролов С. В. 3447 
Фролова Т. В. 3813 
Фунікова О. В. 3298 
Фурса С. Є. 3901 
Халед Баракат  
Алі Баракат 3078 
Ханіна О. А. 3568 
Харитонов М. Б. 4002 
Харламов П. О. 4041 
Харченко Л.П. 3644 
Харченко О. С. 3312 
Харченко С. О. 4072 
Харьковський І. С. 4073 
Хвін С. (4327) 
Хімчук Л. І. 3156 
Хлистун О. І. 4046 
Хлопоніна Н. Є. 3183 
Хмель О. С. 4365 
Ходак О. Л. 3698 
Ходаківська О. В. 3729 
Холодний Л. П. 4185 
Хоменко В. А. 3079 
Хоменко О. В. 3979 
Хоменчук О. В. 4003 
Хомчак О. Г. 4333 
Хом’як В. В. 3797 
Хорошев К. Г. 3549 
Хорошков М. М. 4366 
Хохлова Р. А. 4192 
Храмова І. О. 3080 
Хращевська О. О. 3448 
Хроменко В. О. 4100 
Хрущов О. І. 4233 
Хуан Цинь 3205 
Хупавцева Н. О. 3157 
Цалієв Т. А. 3941 
Царюк Ю. С. 3789 
Цвєтаєва М. І. (4329) 
Церковна О. В. 4275 
Цивін М. Н. 4023 
Циганок А. М. 3790 
Цирульник С. М. 3081 
Ціж Л. М. 3685 
Цупиков О. М. 3839 
Цьомра Т. С. 4444 
Цюцюра С. В. 3234 
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Чайка К. В. 3885 
Чайка О. М. 4194 
Чайкін І. Б. 3309 
Чан Занг Лю 4224 
Чаплінська О. В. 3162 
Чарікова І. В. 4288 
Чау Тхі Хань Ван 3337 
Чекаленко Л. Д. 3206 
Чендей І. (4366) 
Чень І. Б. 3614 
Чепур С. С. 4106 
Чепцов О. О. 4010 
Черенок С. О. 3592 
Черкашина Л. В. 3801 
Черниш О. О. 4387 
Чернишенко М. О. 3550 
Чернишова Е. О. 3478 
Чернобривцев П. А. 3810 
Черноброва О. І. 3730 
Чернов С. І. 3361 
Чернова Г. В. 3886, 4386 
Чернова І. В. 4261 
Чернявський М. (4308) 
Чертков Д. Д. 4157 
Чижмарь К. І. 3261 
Чикаленко Є. (4413) 
Чикрій К. А. 3503 
Чиньба О. В. 3699 
Чорновол- 
Ткаченко О. О. 4289 
Чорномаз О. Б. 3278 
Чорноус Є. В. 4004 
Чугай О. М. 3908 
Чумуріна О. Б. 4019 
Чурилін Р. Ю. 3802 
Чухно В. С. 4152 
Шавальова О. В. 3449 
Шагай Н. М. 3416 
Шагінян В. Р. 3689 
Шальман Т. М. 3106 
Шандра І. О. 4445 
Шаповал Г. В. 4163 
Шаповаленко Н. М. 3107 
Шапоренко В. М. 4118 
Шахнович Н. Ф. 4113 
Шашула Л. О. 3226 

Шваб В. К. 3954 
Шевченко А. В. 3217 
Шевченко Н. В. 3186 
Шевченко О. В. 3082 
Шевченко Т. В. 4323 
Шевчук В. (4327) 
Шевчук В. М. 3850 
Шевчук Д. О. 4053 
Шевчук Я. В. 3227 
Шелигін М. С. 3682 
Шептура О. О. 3504 
Шереметьєва О. Ю. 3362 
Шестопал О. Л. 3615 
Шестопалов А. В. 3989 
Шестопалова Г. В. 3619 
Шеховцова Л. І. 3299 
Шигімагіна Л. А. 3163 
Шидловський Д. О. 3181 
Шиліна О. В. 4277 
Шинкарук Л. В. 3210 
Шипко Л. В. 4446 
Широкий Ю. В. 3924 
Шишкін В. В. 3731 
Шишова О. В. 3791 
Шкрібляк М. В. 3168 
Шкуматов О. М. 4005 
Шкуренко К. О. 3193 
Шкуропат М. Ю. (4367) 
Шмельов І. С. 4367 
Шмирьова Ю. В. 3683 
Шнейдер В. П. 3551 
Шпак С. В. 3732 
Шпильова Н. В. 4334 
Шпуліна О. О. 3792 
Штамбург В. Г. 3578 
Штик В. О. 3484 
Штріттматтер Е. (4278) 
Шулигіна Р. А. 3417 
Шустерук Т. З. 3612 
Щегель Н. І. 3300 
Щеголєва Т. Л. 3364 
Щербаков І. Б.-Х. 3557 
Щербань М. Г. 3670 
Щербатюк Л. Б. 3429 
Щербина Р. С. 4164 
Щолокова М. О. 3552 

Щур О. В. 3733 
Щурик М. В. 4060 
Юаньдун Сін 3990 
Юдін О. К. 3090 
Юзефович Р. М. 3980 
Юрова І. Ю. 4368 
Юрченко Д. Д. 3536 
Юрчук О. О. 4369 
Юспін О. В. 3240 
Яблоновська Н. В. 3108 
Явніков Н. В. 3851 
Яволовський А. О. 3579 
Яворська Л. Г. 3379 
Якименко М. В. 4325 
Якобсон Р. (3116) 
Яковенко А. В. 3593 
Яковлєва О. М. 3490 
Якубова Л. Д. 4412 
Ямков О. В. 4074 
Яніцький В. П. 3313 
Янко Ж. В. 3124 
Яновський Т. С. 3842 
Яра О. С. 3301 
Яременко Н. М. 4245 
Яремчук А. В. 4062 
Яремчук І. М. 4139 
Яремчук І. О. 3793 
Ярка А. О. 3734 
Ярка У. Б. 3485 
Ярмошенко Л. П. 3643 
Ярмула К. А. 3819 
Яроменко О. В. 4375 
Яроцька І. В. 3887 
Яроцька О. В. 4025 
Яроцький В. Л. 3314 
Ярошенко М. О. 4132 
Ярошенко О. М. 3329 
Ястремська І. А. 3667 
Яценко В. Б. 4447 
Яценко В. П. 3363 
Яценко Н. О. 4324 
Яцик В. А. 3840 
Яцкевич А. Я. 3820 
Яцків М. (4354) 
Яцковський В. І. 3959 
Ящур-Новіцкі Я. 4262 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 
 агротехніка 4080 
 археологія 4373 
 вибори 3199 
 виноградарство 4118 
 медицина 3835 
 політика 3198 
 преса 3108 
 сіл. госп-во 4079, 4107 
Болгарія 
 зовніш. політика 3203 
Буковина 
 історія 4408 
Велика Британія 
 історія 4422 
 міжнар. відносини 4422 
В'єтнам 
 законодавство 3337 
Вінницька обл. 
 географія 4386 
Волинська обл. 
 історія 4424 
 лісівництво 4058 
Галичина 
 графіка 4249 
 живопис 4249 
 історія 4389, 4408 
 музика 4251 
 освіта 3452 
 охорона природи 4417 
 релігія 4417 
Греція стародавня 
 культура 3115 
Дніпровсько-Донецька западина 
 гірн. справа 3997 
Дніпродзержинськ, м., Дніпропетр. обл. 
 гідрологія 3603 
 екологія 3603 
Дніпропетровська обл. 
 медицина 3671 
Донецька обл. 

 літературознавство 4357 
Європейський Союз 
 політика 3200 
Закарпатська обл. 
 географія 4385 
 садівництво 4113 
Запорізька обл. 
 історія 4432 
Західна Європа 
 еміграція 3369 
 педагогіка 3369 
Західна Україна 
 екологія 3614 
 етніч. групи 3196 
 історія 4433 
 літературознавство 4343 
 народонаселення 3614 
Західне Полісся 
 лісівництво 4058 
 с.-г. меліорація 4086 
 фольклор 3454 
ЗУНР 
 історія 4439 
Івано-Франківська обл. 
 географія 4380 
 праця 4380 
Індія Північна 
 історія 4399 
Індонезія 
 історія 4401 
Італія 
 політика 3200 
Йорданія 
 історія 4400 
 фіз. культура 4270 
Камиш-Бурунське залізоруд. родовище,  
Південна Україна 
 екологія 3468 
 сіл. госп-во 3468 
Канада 
 історія 4388 
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 наука 4388 
 преса 3103 
Канівське вдсх 
 гідробіологія 3643 
Карпати, гірська система 
 рослинництво 4106 
Карпатський екон. р-н 
 екологія 3457 
 економіка 4060 
 народознавство 3455 
 охорона природи 3338 
Катеринославська губернія див. 
Дніпропетр. обл. 
Київ 
 житл. буд-во 4238 
 історія 4416 
 ландшафтознавство 3461 
 ліс. госп-во 4059 
 мед. закл. 3674 
Київська обл. 
 історія 4426 
Київське плато 
 геоморфологія 3596 
Китай 
 міжнар. відносини 3205 
 політика 3205 
Корея Південна 
 політика 3204 
Криворізький залізоруд. басейн 
 екологія 3611 
Лівобережна Україна 
 історія 4409, 4440 
 політ. рухи 4409 
Луганська обл. 
 гірн. справа 3471 
 екологія 3471 
Львів 
 медицина 3650 
 музика 4251, 4259 
 релігія 3168 
Миколаївська обл. 
 ландшафтознавство 3469 
 охорона природи 3469 

Наддніпрянська Україна 
 державотворення 4422 
 історія 4422 
Ніжин, м., Черніг. обл. 
 вищі навч. закл. 3387 
Німеччина 
 мовознавство 4290 
Новгород-Сіверський р-н, Черніг. обл. 
 ботаніка 3638 
Одеса 
 архітектура 4245 
 ветеринарія 4126 
 містобудування 4245 
Олександрія, дендрол. парк 
 сад.-парк. архіт. 4242 
Передкарпаття 
 ґрунтознавство 3464 
 екологія 3464 
 лісівництво 4057 
Південна Україна 
 історія 4441 
 птахівництво 4147 
Північна Буковина 
 ткацтво 4247 
Північне Причорномор'я 
 історія 4406 
Північно-Західний екон. р-н 
 ґрунтознавство 4077 
Поділля 
 музика 4254 
 фольклор 4254 
Полісся 
 ботаніка 3638 
Полтавська обл. 
 дендропарки 4119 
 епідеміологія 3773 
 мовознавство 4314 
 регіон. економіка 4381 
Польща 
 газети 3105 
 музика 4250 
Португалія 
 музика 4256 
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Правобережна Україна 
 археологія 4370 
 передісторія 4370 
Приазов'я 
 історія 4410 
 культура 4410 
Придніпров'я Середнє 
 ґрунтознавство 3597 
Рим стародавній 
 історія 4405 
Річ Посполита 
 сіл. госп-во 4062 
Російська імперія 
 історія 4447 
Росія 
 історія 4445 
 педагогіка 3420 
Севастополь 
 держ. влада 3358 
Сіверський Донець, р. 
 водопостачання 3670 
 гідрологія 3605 
Слобідська Україна 
 архітектура 4241 
Словаччина 
 історія 4398 
 міжнар. відносини 4398 
Східна Європа 
 метеорологія 3599 
Східна Україна 
 передісторія 4372 
Східно-Європейська платформа 
 геологія 4020 
США 
 зовніш. політика 3202 
 історія 4407 
 педагогіка 3379 
 право 3294 
 преса 3103 
Угорщина 
 історія 4404 
 освіта 3402 
Україна 

 автомоб. трансп. 4378 
 архітектура 4242, 4245 
 ботаніка 3641 
 бухгалтерія 4167 
 видавн. справа 4160 
 вища освіта 4390, 4415 
 вищі навч. закл. 3438, 3443 
 військ. справа 3257, 3272, 3365 
 вод. госп-во 4025 
 вод. трансп. 3674 
 вугіл. пром-сть 3243 
 газети 3105 
 географія 4376, 4378 
 ґрунтознавство 3612 
 гуманіт. політика 3158 
 держ. влада 3342 
 держ. упр. 3345 
 державотворення 3175, 3192 
 дорож. рух 4239 
 екологія 3243, 3612, 4025 
 економіка 3210, 3229, 3241, 3345 
 економіка праці 3220 
 енергетика 3240 
 епідеміологія 3689, 3846 
 європ. інтегр. 3200 
 законодавство 3257, 3308, 3322, 3325,  
  3337 
 зовніш. політика 3206 
 зовніш. торгівля 3246 
 зоологія 3645 
 історіографія 4389 
 історія 3099, 3400, 3451, 4246, 4390,  
  4395-96, 4411, 4418, 4422, 4424-25,  
  4435-37, 4442, 4445, 4447 
 кліматологія 4384 
 комп'ют. мережі 3069 
 Конституція 3274 
 кримінологія 3279-81, 3291, 3295,  
  3297, 3299, 3384 
 культура 3099, 3451, 3453 
 лісівництво 4054 
 мед. закл. 3716 
 медицина 3674, 3686 
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 метеорологія 3598 
 митна служба 3054, 3187, 3340 
 міжнар. відносини 4422 
 мінералогія 3594 
 містобудування 4245 
 мови 3266 
 музика 4250, 4253, 4255, 4257 
 наркоманія 3295 
 нац. безпека 3191, 3206 
 нац. меншини 4395 
 нотаріат 3268 
 нумізматика 4246 
 оподаткування 3279 
 освіта 3384, 3397, 3427, 3432, 3443 
 охорона здоров'я 3649 
 охорона природи 3338 
 парламент 3262 
 підприємництво 3177, 3304, 3317 
 податк. служба 3427 
 політ. партії 3208 
 політика 3192-93, 3197, 3200,  
  3207 
 право 3069, 3255-56, 3261, 3265,  
  3271-72, 3304, 3308, 3310, 3313,  
  3317, 3319-20, 3329-30, 3332, 3338,  
  3438 
 працевлаштування 3330 
 преса 3102-03 
 прикордон. служба 3146 
 проф. освіта 3425 
 психологія 3146 
 регіон. економіка 4376 
 релігія 3121 
 самоврядування 3189, 3264 
 соціологія 3113, 3179, 3185 
 судочинство 4395 
 телебачення 3106 
 туризм 3244 
 філософія 3113, 3121, 3158, 3256 
 фольклор 3412, 3456, 4307 
Український щит 
 геологія 3600-01 

Українські Карпати 
 лісівництво 4056 
УНР 
 історія 4439 
УРСР 
 етніч. меншини 4412 
 історія 4412, 4419, 4444 
Уссурі, р., басейн 
 гідрологія 3604 
Франція 
 вища освіта 3434 
Харків 
 безробіття 3221 
 вищі навч. закл. 3447 
 іст. наука 3447 
Харківська обл. 
 пам'яткознавство 4392 
Херсонська обл. 
 історія 4429, 4443 
Хмельницька обл. 
 музика 4254 
 фольклор 4254 
Центральна Європа 
 еміграція 3369 
 педагогіка 3369 
Черкаська обл. 
 географія 4379 
 інвестиції 3212 
 історія 4431 
 освіта 3368 
 охорона пам'яток 4431 
 регіон. економіка 3212 
 сіл. госп-во 3368 
 соціологія 4379 
Чернівецька обл. 
 географія 4377 
 сіл. госп-во 4377 
Чернігівська обл. 
 історія 4427 
Чехія 
 історія 4398 
 міжнар. відносини 4398 
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